
Covid-19 on 
ettearvamatu
Küllap on igaühel lähedasi, kes on 
põdenud koroonaviirust. Ühel kulgeb 
haigus väga kergelt, teisel aga mitte. 
Miks see nii on ja millised on viimsi-
laste kogemused?  Loe lk 6–7
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Pühadeaeg 
on ukse ees
Juba ammugi on aasta pime-
damal ajal Eestis tähistatud 
jõule ja nääre. Mis vahe neil 
aga on ja kuidas see kõik kord 
alguse sai?  Loe lk 10

Reesi Kuslapi 
USA kogemus
Viimsi gümnaasiumi ajaloo- ja ühis-
konnaõpetuse õpetaja Kuslap käis 
kooliaasta alguses kuus nädalat 
Ameerikas ennast täiendamas. 
Kuidas tal läks?  Loe lk 8

Miidurannas tegutseva Uku Kuusk Purjespordikooli noorte purjetajate lugu. Loe lk 14 >>>

JÕULUKS KOJU?
Registreeri end rahvastikuregistris 

päris Viimsi elanikuks!  

Kas Sa teadsid, et iga töötav 
viimsilane panustab Viimsi 

arengusse tulumaksu laekumise 
näol keskmiselt 2000 € aastas? 

Iga lisanduv euro annab 
võimaluse Sinu koduküla 
või aleviku elukeskkonda 

paremaks muuta.

LEPPNEEME – KÜLA, 
KUS RAHU ON SÜDAMES
Leppneeme on armas mere ääres 
laiuv külake, kus saab nautida 
avaraid merevaateid, loodus-
lähedust ja rahulikku elu. Selleks, et 
elu veel mõnusamaks muuta, oleks 
tarvis kohati laiendada sõiduteid 
ja rajada kõnniteid. Unistuseks on 
ka oma külaplats. Registreerides 
end Leppneeme küla elanikuks, 
saad anda oma panuse soovide 
täitumiseks.

TAMMNEEME – VAIKUSE JA RAHU 
KODU METSA JA MERE VAHEL
Kunagine kaluriküla on suure mere-
turismi potentsiaaliga, ka paljudel 
elanikel on oma paadid. Sadamakohti 
aga napib. Ehitusluba sadama raja-
miseks on väljastatud. Kui kasvõi 
10 praegust Tammneemet oma 
koduks pidavat elanikku end siia 
ametlikult sisse kirjutaks, annaks 
see maksutuluna juurde olulise 
summa, et katta väikelaeva-
sadama ehitamise 
investeeringut.

PÄRNAMÄE – KOHT, KUS KASVAB 
SOOSAMMAL JA LAIUVAD RABAVEED
Tosin aastat tagasi alustasime rabasse 
matkaradade tegemist. Nüüd on plaan 
matkarada veelgi põnevamaks muuta, 
rajades rabakeskkonda sulanduva sobiliku 
arhitektuuriga vaatetorni. Mõelge, kui vahva 
oleks napilt üle puulatvade kerkivast tornist 
avanev supervaade pea tervele Viimsi 
poolsaarele. Aitad selle projekti teostumisse 
kaasa, kui registreerid end ametlikult 
Pärnamäe küla elanikuks!

ÄIGRUMÄEL ON ÄGE!
Me oleme tugeva kogukonnavaimuga Viimsi 
mandriosa väikseim küla. Nii Äigrumäe noored 
kui ka vanad on Sulle tänulikud, kui registreerid 
ennast Viimsi elanikuks ja aitad kaasa meie 
armsa külaplatsi arendamisse! Külaplats 
on meie küla süda ja uhkus.

ROHUNEEME KÜLA – VIIMSI 
POOLSAARE TIPU KROON
Küla vajab iga kohaliku elaniku 
toetust. Kui Sa soovid külaelu 
arengusse panustada, registreeri 
end meie kogukonna ametlikuks 
liikmeks! Nii võidame kõik!

MIIDURANNA ON ELUKOHANA 
KUI TAEVA KINGITUS
Miidurannas asuv Lahe tee 
on ideaalne jalutamiseks, 
rahu, imelise vaate ja mere 
nautimiseks. Tegu on justkui 
ürgse, vanaaegse alleega, mis 
võiks kohalike arvates selliseks 
ka jääda. Kaks aastat tagasi 
pandi paika Lahe tee visioon. 
Planeeriti uute puude istutamist 
ning teele pidid tulema kiiged, 
poomid ja lipuplats, millest 
viimane on ainsana tänaseks 
realiseerunud. Täiendava 
maksutulu laekumine annaks 
võimaluse muuta see ajalooline 
paik miljööväärtuslikuks alaks.

PÜÜNSI ON VÄIKE PARADIIS
Reinu tee valmisehitamine koos 
kergliiklusteega oli meie inimestele 
suur asi ja lõi alternatiivsed liikumis-
trajektoorid nii autoga liiklejatele kui 
tervisesportlastele. Registreerudes 
Püünsi küla elanikuks, lood laekuva 
maksutulu näol võimaluse piirkonda 
edasi arendada ja rajada Reinu 
tee äärde uusi rekreatsioonialasid,  
paigaldada veel rohkem pinke ja 
ehitada noortele skatepark.

LUBJA KÜLA – VIIMSI ASUSTUSE HÄLL
Meie küla tõmbenumbriks on kahtlemata 
Põhjakonna trepp, kettagolfi- ja terviserajad 
ning klindiastangu rekreatsiooniala. Tulevikuks 
on meil suured plaanid. Andes oma panuse 
Lubja küla elanikuks registreerimise näol, lood 
kogukonnale parema võimaluse vaba aja 
veetmise alade arenguks.
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P
äike liigub muudkui madalamale ning päevad 
muutuvad üha lühemaks. Kätte on jõudnud det-
sember ehk jõulukuu, rahvapäraselt ka talviste-
pühakuu või talvekuu.

Valla tänavad, hooned ja avalikud alad on 
jõulukuu alguseks saanud valgusehted. Mõisapark on 
muutunud imeliseks jõulumaaks. Seda kõike täiendavad 
sajad jõuluehteis viimsilaste kodud. Tundub, et talvekuu 
ei jää ilma lumeta ja ilmataat on alustanud lumevaiba lao-
tamist üle valla. Nii muutub talvistepühakuu terviklikuks, 
südamesse poeb pühadeootus ja hinge valgustavad miljo-
nid jõulutuled. 

Osadele inimestele meeldib talv, osad eelistavad suve. 
Tegelikult on igas aastaajas enda jaoks võimalik midagi 
toredat leida. Mõni on tõeline jõulufanaatik ja hakkab 
pühi kavandama juba oktoobrist. On ka neid, kes ujuvad 
Haabneeme rannas nii kuumal suvel kui ka karastaval tal-
vel. Paljudele tähendab detsember pikemat talvepuhkust 
perega. Lumi loob võimaluse minna suusatama Tädu või 
Karulaugu terviserajale või lasta Vimka mäest alla. Rohu-
neeme metsaradadel või Soosepa rabas avanevad talvel 
jalutades hoopis teised vaated. Viimsis on ilus igal aasta-
ajal, olgu siis talve oodates või talverõõme nautides.

Talvekuu on ühtlasi pimeda aja lõpp ja jõuluaeg tähis-
tab uue aastaringi või perioodi algust. Mõnedele meist 
tähendab see tavapärasest töisemat aega. Näiteks teehool-
dajate jaoks on talv talihooldeperioodi algus. Esimene lu-
mi on juba maha sadanud ja nn hoolde peaproov edukalt 
tehtud. Mida rohkem lund tuleb, seda rohkem peab tööd 

tegema. Vajadusel lausa öö-
päev läbi, tagades viimsi-
lastele ohutud ja hooldatud 
teed. Me kõik saame kaasa 
aidata hooldustööde parima-
le tulemusele ja rõõmustada 
sahajuhte – veendudes, et 
hooldealale pole ette pargi-
tud autosid, pandud tee äär-
de kive või muid takistusi. Nii 
saavad sahajuhid tagada pa-
rima teehoolde, kus hommi-
kul on kõik tipp-topp korras. 

Rahvatarkus ütleb, et kui jõulukuul tuiskab, on järgmi-
sel suvel hea marja- ja puuviljasaak. Kui vaadata seda tar-
kust valla eelarve seisukohalt, siis võiks selle ümber sõnas-
tada järgnevalt: kui detsembrikuul rohkelt vallaelanikuks 
registreeritakse, on järgmisel suvel võimalik rohkem valla 
heaks investeerida. Viimsi jaoks on iga elanik oluline, sest 
tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja tee-
nuste osutamiseks, sõltub just registreeritud elanike ar-
vust. Seetõttu on üheks detsembrikuu tegevuseks kuju-
nenud elanikuks registreerimise kampaania. Põhilise osa 
valla eelarve tulubaasist moodustab tulumaks. Laekuva-
te vahendite eest osutab vald erinevaid teenuseid. Samu-
ti võimaldab see investeerida sellesse, mis meie elu tur-
valisemaks ja paremaks muudab. Tahame ju kõik, et teed 
oleksid hooldatud ja tänavad valgustatud, et meil oleks 
piisavalt mänguväljakuid ja lasteaiakohti, et koduvalla 
avalikud hooned oleksid remonditud ja kaasaegsed, et 
kergliiklusteid tuleks veelgi juurde ja kultuurielu õitseks.

Saabuvaid pühi oodates on võimalik minna meie met-
sadesse jalutama ja seeläbi nautida looduse vaatemänge, 
kus igapäevaselt maastik ja keskkond muutub. Advendi-
ajal on hea võtta aega teineteise jaoks, kasutada seda
koosolemiseks ja asuda ühiselt jõu-
lupühi kavandama. Detsember 
on ka tore aeg minna külla ja 
rõõmustada oma kaugeid sugu-
lasi, tuttavaid ja sõpru. See on 
aeg, mil mõeldakse tavapärasest 
rohkem heategudele. Võtke sa-
muti aega, et teha kellelegi head 
ja rõõmu – on see siis naabri ma-
hasõidu lumest puhastamine või 
lihtsalt toredate soovide saatmine 
postkaardiga. Pühade ootus on ime-
line aeg. Hoiame kokku lähe-
dastega, hoiame ühte 
kogukonnana! 

Ilusat saa-
buvat püha-
deaega! 

Alar Mik
abivalla-
vanem

naalselt ja tasakaalustatult lahenda-
da, otsustasime teha koostöös Eesti Ar-
hitektide Liiduga avatud arhitektuurse 
ideekonkursi. Konkursi lähteülesan-
desse sai lisatud muuseumikülastu-
seks vajalik logistika ja turu vajadused.

Laekus 18 tööd, mis on suurepärane 
tulemus ja hea valikuvõimalus. Üles-
anne oli väga keeruline. Muinsuskait-
selised ja ajaloolised aspektid tekitavad 
alati raskeid valikuid. Oli väga palju 
ilusat ja põnevat arhitektuuri. Oli töid, 
mis eristusid põneva kaasaegse lähe-
nemisega, ja neid, mis liigitusid serva-
pidi traditsioonilisse taluarhitektuuri. 

Žüriis oli neli arhitekti ning muu-
seumi praktilisi huvisid kaitsesime 
koos endise juhataja ja praeguse muu-
seumi nõukogu liikme Riina Aasma-
ga. Žüriil ei olnud võitja osas suure-
maid vaidlusi ega kõhklusi. Pigem oli 
keerulisem ülejäänud kohtade eelis-
tuste ja järjestuste rittaseadmine.

Võitjaks osutus töö koodnimega 
MUU. Hindamise ajal me tööde auto-
reid ei teadnud. Töö eristus kaasaeg-
susega, lihtsusega, selge vormiga. Oli 
tuntav suur respekt ajalukku, mis väl-
jendub omamoodi tagasihoidlikkuses 
ja pürgimusega sulanduda, olles sa-
mas täiesti moodne. Mind paelus as-
jaolu, et see oli üks kaasaegseim töö 
keskkondliku mõtteviisi poolest. Hoo-
ne on lihtne ja kompaktne, ilma üle-
liigse välispinnata. Samas on välditud 
üleliigset klaaspinda. Puit on au sees ja 
esindatud põnevalt. Muuseumi esin-
dajatele hakkas silma tõsiasi, et ku-
nagi oli Kingu taluõue ja Rohuneeme 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Viimsi vabaõhumuuseumi 
arhitektuurikonkursist
ARHITEKTUUR Viimsi vabaõhumuuseum on uhke koht. Rehielamu, mille 
ehituseks kasutatud kivid on toodud Püha Birgitta kloostri varemetest, on pea-
aegu sakraalne. Kingu elamu, mis on ehitatud ümber reaalse kaldale tõmmatud 
kajuti, on unikaalne kogu maailmas. Lisaks hunnitu vaade linnapanoraamile. 
Õnneks on see kaitse all nii muuseumina kui ka riikliku muinsuskaitseobjektina. 

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007, 
e-post merilin.piirsalu@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 17. detsembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 8. detsembril kell 16.

V
äärtuste tähtsus sõltub pal-
juski sellest, kuidas neid 
ise väärtustada suudame. 
Üheks kitsaskohaks Viimsi 

vabaõhumuuseumis on külaliste vas-
tuvõtuhoone puudumine. Peale selle 
tunneme olulist puudust ekspositsioo-
niruumist, kus esitleda kogu Viimsi 
ajalugu, kuhu lapsed saavad vahepeal 
sooja tulla, kus turulised saaksid aeg-
ajalt uusi näitusi vaadata ja turumüü-
jad käsi pesta.  

Viimsi vabaõhumuuseumi vajadus 
külaliste vastuvõtuhoone järele on ala-
tes selle loomisest. Tehtud on erine-
vaid eskiise ja planeeringuid. Hetkel 
on probleem Viimsi valla arengukavas 
planeeritud lahendada 2023. aastal. 
Selleks, et see kasvõi teoreetiliselt või-
malik oleks, oli vaja muuseumil juba 
tänavu protsessiga pihta hakata. Kõi-
gepealt on vajalik visioon, nii mõtteli-
ses kui pildilises tähenduses. Sealt on 
võimalik minna edasi järgmiste sam-
mudeni – nii rahalises, juriidilises kui 
ka ehituslikus osas.

Kuna vabaõhumuuseumi ala on 
väga sensitiivse ajaloolise taustaga ja 
riiklikus muinsuskaitselises piirangu-
vööndis, tuli selgitada koostöös muin-
suskaitseametiga kõigepealt võima-
lused ja soovitused. Üheks oluliseks 
põhimõtteks on, et kavandatav hoo-
ne ei domineeriks visuaalselt liigselt 
olemasolevate hoonete ja eelkõige 
rehielamu suhtes. Uus hoone peaks 
suhtuma vanadesse suure respektiga. 
Samas ei tohi kopeerida vana. Peab 
selgelt eristama, mida tehti kunagi am-
mu ja mida tehakse 21. sajandil. 

Oluline on hoone paiknemine. 
Ühest küljest tundub Rohuneeme 
maanteel sõitva auto külgaknast hoo-
netele avanev vaade väga oluline, tei-
salt on suure liiklusega tee muinsus-
kaitseobjektidele pigem nuhtluseks. 
Maanteemüra ja mööda tuhisevad ma-
sinad ei tekita Kingu talule lisaväärtust, 
pigem vastupidi. Muinsuskaitse kon-
tekstis on seda probleemi maailmas 
järjest rohkem tähtsustatud. Näiteks 
Tallinna raekoja eest mööda vuhisev 
maantee ei annaks midagi juurde ja 
liiklus platsile piirati juba pool sajandit 
tagasi. Samas on avatud vaated mere-
le ja muuseumialale vajalikud ja nen-
dega arvestatakse.

Et kõike maksimaalselt professio-

J U H T K I R I

Pühade ootuses

Laekus kaheksateist 
tööd, mis on suure-
pärane tulemus ja 
hea valikuvõimalus.

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseumi juhataja

maantee vahel küün, mis pakutut veidi 
meenutas. Hiljem selgus, et autor seda 
ei teadnud, aga taluküüni kuvand käis 
tal mõtetest läbi.

Arhitektiks osutus kunstimaailmas 
tunnustatud Urmas Muru. Just sellise 
meistri käe all võiski tekkida rahulik ja 
samas väärikas töö. Muru on ka kunst-
nik ja kujundanud palju näitusi. Sealt 
ilmselt ka arusaam, kuidas eksposit-
sioonihoone toimib. Samas ka see, kui-
das arhitektuur ja väliskeskkond võib 
respektiga suhtuda mõnda teise kuns-
tiliiki, mis meie puhul on ajalooline ta-
luarhitektuur.

Autor paneb ette paigutada hoone 
Kingu talu õue ja maantee vahele. Sin-
na, kus praegu on turuesine osa park-
last ja turu Rohuneeme poolsed kios-
kid. Sellega teostuks ambitsioon olla 
selgeks visiitkaardiks ja läbipääsuks 
vabaõhumuuseumi väärtuslikuma 
osa, Kingu talu õuele. Samas kaitseks 
see seda osa tänapäevasema maailma, 
autode eest. Lisaks teeb ta ettepaneku 
kogu turg katta katusega, mis küll telli-
ja poolt sellisel kujul tundub mahukas 
ja mida me hetkel ei vaatle pääslahoo-
ne koosseisus. Merevaade, mis praegu 
avaneb Kingu talust põhja poole, jääks 
suuremalt jaolt puutumatuks. Täpsed 
hoone mõõtmed selguvad projektee-
rimise käigus, kuid see tuleks ca 40 m  
pikk. Kui uus hoone peaks realiseeru-
ma, siis saab olemasoleva pääslahoo-
ne teisaldada ja avada veelgi avarama 
vaate vabaõhumuuseumi külale Rohu-
neeme poolt.

Selle projekti teostudes saaks Viimsi 
juurde selgelt väärtusliku arhitektuuri-
teose, mis omakorda väärtustaks ja 
tähtsustaks enam olemasolevat talu-
arhitektuuri. Lisaks oleks see hea või-
malus veelgi paremini tutvustada pool-
saare põnevat ajalugu kaasaegsel moel.

Muuseum sõnaseletuslikult tähen-
dab muusade templit. Millal muusad 
Viimsisse uue templi saavad, sõltub ju-
ba meeleoludest Olümposel. 

Kui detsembri-
kuul rohkelt valla-
elanikuks regist-
reeritakse, on 
järgmisel suvel 
võimalik rohkem 
valla heaks inves-
teerida.  

Võidutöö koondpealkirjaga MUU. 3D joonis: Urmas Muru
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KAASAV EELARVE Viimsi valla 
II kaasava eelarve 2021. aasta 
hääletus on edukalt lõppenud.

On hea meel teavitada, et Viimsi valla 
kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 
2013 häält, millest enim hääli (540) sai 
ettepanek rajada Haabneeme sangle-
piku ja Viimsi kooli madalseiklusrajad. 
Hääletusel osales kokku 1448 inimest.  

Sel aastal läheneti ettepanekute tut-
vustamisele uudsemalt – igal idee au-
toril oli võimalus oma ettepanekut tut-
vustada Viimsi Viva Festival TV saates, 
mida edastati Facebooki keskkonnas ja 
mis on siiani järelvaadatav. Hea meel 
on tõdeda, et paljud ideede autorid 
võtsid vaevaks oma ideed kogukonna-
le selles keskkonnas ka tutvustada. Sa-
mas, osad sellest võimalusest loobusid, 
mis kajastus ka hääletuse tulemustes. 

Teeb vaid rõõmu, et tänavuse kaasa-
va eelarvega kogusid projektid eelmi-
sest rohkem hääletajaid. Kui eelmisel 
aastal andis oma hääle 866 viimsilast, 
siis tänavu oli hääletajaid juba 1448. 
Samuti on tähelepanuväärne, et eel-
miste projektide vigadest on õpitud 
ning projektid on enam läbimõeldud. 
Mitte väheoluline on ka kogukonna 
teavitus hääletusele suunatud idee-
dest, kus nende esitajad on ise võtnud 
vaevaks teha üleskutseid ja jagada tut-
vustavat materjali sotsiaalmeedias. Se-
da kinnitab ka esikoha vääriliseks osu-
tunud projekti edu.

Kahetsusväärselt viimasteks jäid 
ideed, mis olid suunatud kitsale ringi-
le, ei kõnetanud kogukonda ning mil-
le tutvustamine oli sisuliselt olematu.

Lähtudes kogemustest, mida ole-
me korjanud kaasava eelarve protses-
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30. novembril tähistati oma-
riikluse põlistumise tänupäeva
30. novembril tähistati omariikluse põlistumise tänupäeva. Sel puhul 
helisesid üle kogu Eestimaa kirikukellad ja heisati rahvuslipud.  

Meie riigis on olnud kaks lühe-
mat Saksa okupatsiooni ja kaks 
Nõukogude Vene okupatsiooni, 
millest teine kestis üle nelja aasta-
kümne. Nelja sõjalise okupatsiooni 
päevade koguarv on 18 950. Ees-
ti rahval on põhjust rõõmu tunda, 
sest just 30. novembril sai meie rii-
gi vabana elatud päevade arv ühe 
võrra suuremaks kõikide okupat-
sioonide all elatud päevade kogu-
arvust.

Viimsis tähistati omariikluse põlistumise tänupäeva mõisapargis 
Laidoneri mälestusmärgi juurde pärja asetamisega. Kohal viibisid abi-
vallavanemad Alar Mik ja Nikolai Bentsler, Naiskodukaitse Viimsi jaos-
konna esinaine Ene Lill ja Sandra Niinepuu Eesti Sõjamuuseumist 
– kindral Laidoneri muuseumist, et väljendada tänu pikalt kestnud 
vabaduse eest.

Kui edaspidi uut sõjalist okupatsiooni ei tule, siis on 30. novembri 
tähtpäev kordumatu. Valguseaeg saab pikemaks pimeduseajast ja 
see vahe kasvab iga päevaga!

Merilin Piirsalu 
Viimsi Teataja toimetaja

sist, on kolm soovitust tulevaste aasta-
te kaasava eelarve projektide edukaks 
esitamiseks.

1. Mõtle hoolikalt läbi idee, mis 
võiks kogukonda laiemalt kõnetada 
(mitte vaid ühte küla, tänavat või isi-
kuteringi).

2. Tee endale selgeks projekti plus-
sid ja miinused ning võimalikud kulud 
ja projekti teostatavus.

3. Ole valmis oma ideed promoma 
ja reklaamima aktiivselt ka kogukon-

Valla II kaasava eelarve raames 
rajatakse madalseiklusrajad

nas, sealhulgas tele- või raadiosaates, 
ajalehes, sotsiaalmeedias, nii iseseis-
valt kui ka koostöös vallaga.

PÜHAD I advendi pärastlõunal, 
pühapäeval, 28. novembril süüdati 
advendiküünal ja avati jõulumaa 
Viimsi mõisa pargis.

Sündmusel osalejaid tervitasid vallava-
nem Illar Lemetti, abivallavanem Ni-
kolai Bentsler, Eesti sõjamuuseumi di-
rektor Hellar Lill ja EELK Viimsi Püha 
Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leed-
järv.

Advendi- ja jõululaule laulsid Viim-
si koorid, dirigentideks Vaike Sarn, 
Andrus Kalvet, Indrek Umberg ja Aar-
ne Saluveer. Muusikat tegi Eesti sõja-
väeorkestri brassansambel TopBrass. 
Advendituli toodi mõisaparki EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikust. Selle-
ga süüdati advendiküünal jõulukuu-
sel ning soovijad said võtta tule kaasa 
oma kodudesse. Sõjamuuseumis toi-
mus jõulumeisterdamise töötuba las-
tele, avatud oli jõuluvana postkontor, 
kus lapsed said jõuluvanale kirju saata, 
ning töötas muuseumi kohvik. Sünd-
mus on järelvaadatav Viimsi ViVa TV 
Facebook Live’i ja Youtube’i ülekan-
dena. 

Jõulukuu jooksul on toimumas veel-
gi põnevaid sündmusi mõisapargis ja 
teistes Viimsi paikades.

II advendil, pühapäeval, 5. detsemb-
ril kell 18 toimub valgusetendus “Võlu-
mets” Laidoneri pargis. 

III adventi tähistatakse pühapäeval, 
12. detsembril kell 18 jõuluhõngulise 
laternamatkaga Viimsi ajaloo teema-
del, mille algus ja lõpp on samuti mõi-
sapargis. 

Laupäeval, 18. detsembril, ja püha-
päeval, 19. detsembril kell 11–18 toi-

Pühadeaeg on alanud

mub mõisapargis Jõuluküla. Osa saab 
meelelahutusprogrammist, kohal on 
jõuluvana, lapsed saavad sõita karus-
selliga ja töötavad jõulumüügiletid.   

Jõulutuledes särab Viimsi mõisa 
park ja detsembrikuus toimuvad seal 
sündmused sünnivad koostöös Viim-
si vallavalitsuse, Eesti Sõjamuuseumi 
– kindral Laidoneri muuseumi ning 
Rannarahva muuseumiga. 

Viimsi jõulusündmuste kalender asub 
valla kodulehel Kultuuriakna keskkon-
nas menüüpunkti all: Jõulud Viimsis. 

Liina Mugu
kaasava eelarve projektijuht

Viimsi valla eakad sünnipäevalapsed

95 
  Irina Djakova

94
  Irene Kutser

93
  Vally Püssa
  Ilvi Uibo

92
  Margarita Vaikre

90 
  Liudmyla Shapovalova
  Maren-Silvia Sarapik

85
  Rein Pollimann
  Maimu Jaanimägi

80
  Tõnu Brigader
  Tiina Park
  Elina-Lehta Kaasik
  Ilmar Kalm
  Kaarel-Mati Halla
  Malle Mättas
  Virve Froš
  Mare Jõemaa
  Karin Nurmetalo

  August Mikovitš
  Leili Tolmusk
  Mati Nõu
  Ivar Lunter
  Sirje Kivinurm
  Jüri Kärk

75
  Juta Teppo
  Voldemar Saga
  Galina Rosenblum
  Johannes Ferschel
  Viive Laaser
  Aarne Jõgimaa

70
  Boris Lisitsin
  Rein Õnnis
  Helve Rebane
  Ruth Klaasmaa
  Evi Väli
  Krista Klein
  Jaan Tagaväli
  Anna Korotajeva
  Reet Valdek
  Sale Maranik
  Lembit Vahtra

Omariikluse põlistumise tänu-
päeva tähistati 30. novembril. 
Foto: Kristi Berggren

  Viimsi valla 
2021. aasta 
kaasava eel-
arve hääletu-
se tulemused 
leiad:

Idee esitajad Signe Kõiv, Mairi Saar, Lea Kirotar, Liia Ringo: “Meil on väga hea 
meel, et madalseikluspargi idee sai viimsilastelt nii sooja vastuvõtu. Täname 
kõiki toetuse eest! Soovime, et lastel oleks Viimsis rohkem võimalusi aktiivse-
teks tegevusteks värskes õhus. Madalseiklusrajal turnimine on lõbus, see tree-
nib üheaegselt koordinatsiooni, jõudu, tasakaalutunnetust ja ajutööd. Viimsi 
kooli hoovil aitab madalseiklusrada 1300 lapse õuevahetunnid ja kehalise kas-
vatuse tunnid põnevamaks muuta. Haabneeme ranna sanglepikus saavad kõik 
valla lapsed imelise merevaate taustal oma osavust proovile panna, kindlasti 
hakkame nägema seal turnimas ka täiskasvanuid. 

Madalseiklusrajad on kõigile tasuta kasutamiseks. Ehk kasvab siit välja uus 
rahvussport ja “Viimsi Välek” tiitel kõige nobedamatele raja läbijatele!”

KO M M E N TA A R

Madalseiklusrajal turnimine on lõbus ning treenib koordinatsiooni, jõudu, 
tasakaalutunnetust ja ajutööd. Pilt on illustratiivne. Foto: Pixabay

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Viimsi suured ja väiksed koorilauljad jõulukuuse all. Foto: Tiit Mõtus
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 11.11.2021 JA 
16.11.2021 VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 50 Viimsi Vallavolikogu aseesimeeste arvu 
määramine
Nr 51 Viimsi Vallavolikogu I aseesimehe 
valimine
Nr 52 Viimsi Vallavolikogu II aseesimehe 
valimine
Nr 53 Palgaliste vallavalitsuse liikmete tun-
nustamine
Nr 54 Vallavanema valimine
Nr 55 Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse 
struktuuri kinnitamine
Nr 56 Vallavalitsuse liikmete ametist vabasta-
mine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja 
abivallavanemate ametisse nimetamine
Nr 57 Vallavolikogu revisjonikomisjoni 
moodustamine
Nr 58 Vallavolikogu alatiste komisjonide 
moodustamine
Nr 59 Vallavolikogu revisjonikomisjoni esi-
mehe, aseesimehe ja liikmete valimine
Nr 60 Vallavolikogu alatiste komisjonide esi-
meeste ja aseesimeeste valimine
Nr 61 Vallavolikogu eelarvekomisjoni liikme-
te kinnitamine
Nr 62 Vallavolikogu noorsoo- ja haridusko-
misjoni liikmete kinnitamine
Nr 63 Vallavolikogu kultuurikomisjoni liikmete 
kinnitamine
Nr 64 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete 
kinnitamine
Nr 65 Vallavolikogu maa- ja planeerimis-
komisjoni liikmete kinnitamine
Nr 66 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorra-
komisjoni liikmete kinnitamine
Nr 67 Vallavolikogu spordi- ja liikumisharras-
tusekomisjoni liikmete kinnitamine
Nr 68 Vallavolikogu innovatsiooni- ja arengu-
komisjoni liikmete kinnitamine

  Viimsi Vallavolikogu 11.11.2021 otsuse-

ga nr 50 määrati Viimsi Vallavolikogu aseesi-
meeste arvuks 2 (kaks).

  Viimsi Vallavolikogu 11.11.2021 otsusega 
nr 51 loeti valituks Viimsi Vallavolikogu I ase-
esimeheks Jan Trei.

  Viimsi Vallavolikogu 11.11.2021 otsusega 
nr 52 loeti valituks Viimsi Vallavolikogu II ase-
esimeheks Pille Petersoo.
   Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 53 avaldati tänu tehtud töö eest valla kul-
tuuri- ja sotsiaalvaldkonna tulemusliku juhti-
mise eest ja premeeriti Annika Vaiklat rahalise 
preemiaga abivallavanema kahe kalendri-
kuu töötasu määras. Avaldati tänu tehtud töö 
eest valla keskkonna-, ehitus-, planeerimis- ja 
kommunaalvaldkonna tulemusliku juhtimise 
eest ja premeeriti Margus Kruusmägi rahalise 
preemiaga abivallavanema kahe kalendrikuu 
töötasu määras.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 54 loeti valituks Viimsi vallavanemaks Illar 
Lemetti.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 55 kinnitati Viimsi Vallavalitsuse arvuliseks 
koosseisuks 6 liiget. Kinnitati vallavalitsuse
struktuur järgmiselt: vallavanem (1),  palgaline 
vallavalitsuse liige (abivallavanem) (4), valla-
valitsuse liige (1).

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 56 vabastati palgaliste vallavalitsuse liikmete 
ametikohalt Margus Kruusmägi, Annika Vaikla, 
Marju Aolaid. Vabastati vallavalitsuse liikme 
kohustustest Evelin Vahenõmm. Nimetati 
palgalisteks vallavalitsuse liikmeteks vallava-
nema volituste ajaks: Marju Aolaid, Nikolai 
Bentsler, Katrin Markii, Alar Mik. Kinnitati 
vallavalitsuse liikmeks rahandusosakonna 
juhataja.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 57 moodustati vallavolikogu revisjoni-
komisjon 8-liikmelisena.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 

Volikogus
nr 58 moodustati Viimsi Vallavolikogu alatiste 
komisjonidena eelarvekomisjon 8-liikmelisena, 
noorsoo- ja hariduskomisjon 9-liikmelisena, 
kultuurikomisjon 8-liikmelisena, sotsiaalko-
misjon 8-liikmelisena, maa- ja planeerimisko-
misjon 8-liikmelisena, keskkonna- ja heakor-
rakomisjon 8-liikmelisena, innovatsiooni- ja 
arengukomisjon 8-liikmelisena, spordi- ja lii-
kumisharrastuste komisjon 8-liikmelisena. 

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsuse-
ga nr 59 loeti vallavolikogu revisjonikomisjoni 
esimeheks valituks Kristel Menning ja aseesi-
meheks valituks Lauri Hussar. Loeti valla-
volikogu revisjonikomisjoni liikmeteks vali-
tuks: Tanel Einaste, Ants Erm, Antoon Hubert 
Van Rens, Raimo Tann, Jan Trei, Siiri Visnapuu.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 60 loeti vallavolikogu eelarvekomisjoni 
esimeheks valituks Jan Trei ja aseesimeheks 
valituks Meelis Saluneem; vallavolikogu noor-
soo- ja hariduskomisjoni esimeheks valituks 
Antoon Hubert Van Rens ja aseesimeheks 
valituks Annika Vaikla; vallavolikogu kultuuri-
komisjoni esimeheks valituks Pille Petersoo ja 
aseesimeheks valituks Ilja Ban; vallavolikogu 
sotsiaalkomisjoni esimeheks valituks Mari-
Ann Kelam ja aseesimeheks valituks Ants 
Erm; vallavolikogu maa- ja planeerimiskomis-
joni esimeheks valituks Atso Matsalu ja ase-
esimeheks valituks Tanel Ojang; vallavolikogu 
keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimeheks 
valituks Tanel Einaste ja aseesimeheks vali-
tuks Ivo Rull; vallavolikogu spordi- ja liikumis-
harrastuste komisjoni esimeheks valituks Siiri 
Visnapuu ja komisjoni aseesimeheks valituks 
Raimo Tann; vallavolikogu innovatsiooni- ja 
arengukomisjoni esimeheks valituks Jaanus 
Koni ja aseesimeheks valituks Kristel Menning.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 61 kinnitati vallavolikogu eelarvekomisjoni 
liikmed järgnevalt: Kaarel-Mati Halla, Jaak Sepp, 
Kristjan Põldre, Anne Vahemäe, Aivar Sõerd,  

Jaanus Koni.
  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 

nr 62 kinnitati vallavolikogu noorsoo- ja 
hariduskomisjoni liikmed järgnevalt: Inger 
Udeküll, Oksana Šelenjova,  Siim Kallas,  Ilona 
Säälik, Anneli Laines, Liina Savolainen, Hedvig 
Kaing.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 63 kinnitati vallavolikogu kultuurikomisjoni 
liikmed järgnevalt: Madis Saretok, Terje Lille-
oks, Riina Aasma, Aarne Saluveer,  Raul-Stig 
Rästa, Kristiina-Laura Järve.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 64 kinnitati vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 
liikmed järgnevalt: Alar Valge, Margus Talsi, 
Martin Reim, Aina Saarma, Eva Ottas,  Maarika 
Neilinn.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 65 kinnitati vallavolikogu maa- ja planeeri-
miskomisjoni liikmed järgnevalt: Ants 
Tsugart, Marko Kutser, Jaanus Koni, Siiri 
Visnapuu, Rita Veskimeister, Jan Trei.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 66 kinnitati vallavolikogu keskkonna- ja 
heakorrakomisjoni liikmed järgnevalt: Ilja 
Ban, Andres Jaanus, Riina Quak, Valter Puust-
röm, Darvy Kõdar, Mati Mätlik.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 67 kinnitati vallavolikogu spordi- ja liikumis-
harrastuse komisjoni liikmed järgnevalt: Olga 
Šats, Oliver Liidemann,  Martin Reim, Ain 
Pinnonen, Rein Ottoson, Atso Matsalu.

  Viimsi Vallavolikogu 16.11.2021 otsusega 
nr 68 kinnitati vallavolikogu innovatsiooni- ja 
arengukomisjoni liikmed järgnevalt: Meelis 
Saluneem, Raivo Kaare, Jaanus Lember,  Priit 
Rebane, Henry Liimal, Priit Robas.

NB! Volikogu 11.11.2021 ja 16.11.2021 otsus-
te terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja 
võrguväljaande veebilehel.

KONKURSS Viimsi valla roheprojekt 
valiti Baltimaade jätkusuutlikkuse 
ja innovatsiooni konkursil kesk-
konnamõju kategoorias kolme 
finalisti hulka. 12 riigi ekspertidest 
koosnev žürii valis Baltimaade 
esimese jätkusuutlikkuse ja inno-
vatsiooni konkursi Rimi Baltic 
Sustainability Awards finalistid 
välja 323 kandidaadi hulgast. Viimsi 
vallavalitsuse säästlike sademe-
veesüsteemide roheprojekt tõsteti 
esile keskkonnamõju kategooria 
finalistina.

Viimsi valla keskkonnaprojekti kuree-
riva abivallavanema Alar Miku sõnul 
tuleb omavalitsuste suutlikkust klii-
mamuutustega kohanemisel tõsta, 
eriti paduvihmadest tingitud üleuju-
tuste leevendamiseks. “Me soovime 
suuremate sadude esinemisel hoida 
ära tänavate üleujutamist linnalises 
keskkonnas, vältides torude ülekoor-
must, kaevude ja kraavide liigtäitu-
mist. Eesmärgi saavutamiseks näeb 
projekt ette 12 erinevat tegevust, ala-
tes juhendmaterjalide koostamisest, 
üle Eesti erinevate valdkonna spetsia-
listide koolitamisest kuni säästlike ala-
de ehitamiseni. Näidisalade loomine 
on olnud kahtlemata kogu selle projek-
ti üks põnevamaid protsesse. Maakeeli 
öelduna oleme Viimsis loonud lahen-

dused, mis võimaldavad vähendada 
sademevee kohest suunamist torudes-
se ja immutada sademevett juba selle 
tekkekohas võimalikult palju.” 

Žürii lähtus taotluste hindamisel ja 
finalistide valimisel Euroopa ühe juh-
tiva rohetehnoloogia ettevõtte Plan 
A väljatöötatud metoodikast. Kesk-
konnamõju kategoorias hinnatakse 
äriprotsesside, toodete ja teenuste ne-
gatiivset keskkonnamõju vähendavaid 
ning jätkusuutlikku tegevust edenda-
vaid arendusi. 

Võitjad kuulutatakse välja 9. det-
sembril konkursi Rimi Baltic Sustain-
ability Awards auhinnatseremoonial. 

Viimsi roheprojekt on Balti-
maade jätkusuutlikkuse ja 
innovatsiooni konkursi finalist

Ürituse raames esitletakse ka kõiki-
de finalistide saavutusi. Üritus toimub 
veebis ja kõik huvilised on oodatud 
registreeruma auhinnatseremooniale 
ürituse kodulehel www.balticsustai-
nabilityawards.eu.

Konkurssi korraldab innovatsioo-
nile keskenduv konsultatsioonibüroo 
Helve koostöös peamise partneriga Ri-
mi Baltic. Üritust toetavad ka e-lahen-
dusi pakkuv ettevõte Dokobit, PwC ja 
Citadele pank. Meediapartnerid on 
portaal Delfi ja keskkonnameedia et-
tevõte Clear Channel.

Viimsi Teataja

R evisjonikomisjon on kontrollorgan, kelle põhiülesanne on vallavalitsu-
se ja vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse kontrollimine, avas-
tatud puuduste analüüsimine ja nende kõrvaldamiseks ettepaneku-

te tegemine.
Revisjonikomisjon teostab kontrolli Viimsi valla põhimääruses, kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras ja oma tööplaani alusel 
või volikogu ülesandel.

 Ettepanekute esitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2022. Palume need saata 
Viimsi vallavolikogu kantselei e-postile: volikogu@viimsivv.ee.

Kristel Menning
revisjonikomisjoni esimees

Hea viimsilane, esita 
oma ettepanek revisjoni-
komisjoni tööplaani!

Ü L E S K U T S E

Viimsi vallavolikogu 10. koosseisu revisjonikomisjon on alustanud 
tööplaani tegemist ja soovib kaasata Viimsi elanikke komisjoni töö-
plaani ettepanekute tegemiseks. Tööplaan saab aluseks revisjoni-
komisjoni tegevusele, seega tasub sellesse suhtuda täie tõsidusega. 

Revisjonikomisjoni esimees Kristel Menning ja aseesimees Lauri Hussar. 
Foto: Tiit Mõtus

Säästlik sademeveelahendus vaba aja veetmise alana roheala koosseisus, 
sh sademevee viivitus, puhvertiik, vee setteala, istealade rajamine, taimestik. 
Foto: Alar Mik
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KOOSTÖÖ Tänavu osaleb Viimsi 
vald rahvusvahelises noorsootöö- 
projektis “Learning Mobility in 
Times of Climate Change”. Viimsit 
esindavad vallavalitsuse haridus-
osakonna töötajad ja kohalikud 
aktiivsed noored.

Viimsi valla kaasasid projekti kollee-
gid Saksamaalt IJABist (International 
Youth Service of the Federal Republic of 
Germany). Peamine eesmärk on rah-
vusvahelise noorsootööga seotud or-
ganisatsioonide jätkusuutliku õpirände 
toetamine. Projekti käigus selgitatakse 
välja, kuidas saavad rahvusvahelised 
noorte liikuvuse, noorsoovahetustega 
seotud  tegevused muutuda jätkusuut-
likumateks, keskkonnasõbralikemaks 
ning mida ootavad noored noorsoo-
vahetusprojektidelt, kus on arutlusel 
noorte liikuvuse ja kliimamuutuse tee-
mad rahvusvahelisel tasandil.

Osalemas seitse riiki
Projekti on kaasatud seitse riiki: Ees-
ti, Hiina, Saksamaa, Soome, Prantsus-
maa, Türgi ja Inglismaa. Esmalt viidi 

Teated

Viimsi Kaubanduskeskuses 
rõõmustab silma kunstikooli 
installatsioon ja näitus
Viimsi Kaubanduskeskuses on sel aastal traditsioonilise jõulukuuse 
asemel Viimsi kunstikooli õpilaste ja õpetajate koostöös valminud 
installatsioon.  

Teos on kaks korda kaks meetrit vineerplaatidest tehtud kujund, mille 
sees on näha väiksemaid vorme. Kunstiteos meenutab jõulukuuse alla 
pandud kingipakke, aga samas ka maja, treppe või muud arhitektuuri-
list struktuuri. Kujund on mänguline nagu lasteraamatust avanev voldi-
tud ruumiline pilt või arvutimängus Minecraft lootud maastik.

 Alustasime teose värvimist värviperspektiivile põhinedes rohelistest 
ja sinistest toonidest, mis sümboliseerivad sooja ja külma, maad ja tae-
vast – maailma. Kuna maailm ei ole ainult soe ja külm, siis oli õpilaste 
ülesandeks leida ka vahepealsed toonid. Valisime emotsiooni väljen-
damiseks kiiresti kuivavad akrüülvärvid ja vabaduse maalida vaba joo-
nega.

 Aga see pole veel kõik, sest näitus jätkub Viimsi Kaubanduskeskuse 
teisel korrusel, kus on väljas kunstikooli selle aasta õpilastööd.

 Installatsiooni tegemisele panid käed külge väga paljud kunstikooli 
õpilased.

Matti Vainio 
Viimsi kunstikooli direktor

15–26-aastaste noorte seas läbi pro-
jekti teemadega seotud küsitlus. Kü-
simustik tõlgiti seitsmesse keelde ehk 
kõik huvitatud noored said vastata 
oma emakeeles. Tegemist oli väga põh-
jaliku küsimustikuga, kus sooviti vastu-
seid kolmele teemale: rahvusvahelised 
noorte liikuvusprojektid, keskkonna-
küsimused ja kliima soojenemine. Ees-
tist andis oma vastused 84 noort.

Silmaringi laiendav kogemus
Pärast küsitluste läbiviimist toimusid 
fookusgrupi intervjuud. Neljas grupis 
osales kolm Eesti noort, kus olid arut-
lusel eelpool loetletud teemad. “Mul-
le väga meeldis, sest see oli huvitav 
uus kogemus. Kõigil olid head ideed, 
kuidas praegust olukorda paranda-
da. Samuti jagati oma kogemusi, mi-
da kliimasoojenemine kellegi jaoks 
tähendab. Vestlus noorte vahel kulges 
hästi, eriti kohtumise lõpus, mil pigem 
arutlesimegi omavahel ilma abistava-
te küsimusteta. Äärmiselt silmarin-
gi laiendav kogemus,” kiidab projektis 
osalenud Elis. 

Mihkli sõnul oli vestlus huvitav ja 
asjalik. “Sain teada rohkem kliimasoo-
jenemisest, samuti sellest, kuidas see 
teistes riikides väljendub. Vestluse al-
gul olid kõik pisut häbelikud, kuid pea-
le paari küsimust saime juba vabalt su-

Viimsi osaleb põnevas 
rahvusvahelises projektis 

helda. Esitatud küsimused olid igati 
köitvad. Teiste riikide noorte jaoks on 
kliima soojenemisega seotud teemad 
sama aktuaalsed kui meil ning tead-
misi ja mõtteid, mida avaldada, oli neil 
palju,” arvab noormees.

Cerda meenutab, et kliimateemade 
puhul võeti arutellu erinevaid küsimu-
si. Näiteks, millisel tasandil ja kuidas 
tekivad erinevad probleemid, kes on 
nende eest vastutavad ja kuidas saak-
sime ühiselt lahenduste suunas liiku-
da. “Arutelu käigus anti igaühele või-
malus omapoolset nägemust jagada ja 
leidsime oma kogemuste põhjal mit-
meid sarnaseid, aga ka erinevaid jooni. 
Olenemata arutelu teemast või mure-
dest sain aru, et noored mõtlevad üh-
temoodi ja on orienteeritud lahendus-
tele,” kinnitab ta.

Koostöö on huvitav
Viimsi vallavalitsuse poolt osalevad 
projektis Kaija Mägi ja Kadi Bruus. 
“See on tore, et erineva suurusega riiki-
de organisatsioonid ja kohalikud oma-
valitsused projektis koostööd teevad. 
Oleme koosolekuid pidanud ja ühi-
selt küsimustiku läbi vaadanud. Pärast 
analüüsi esitatakse projektis osalejate 
poolt ettepanekud Euroopa Komisjo-
nile,” võtab Kadi Bruus projekti tege-
vuse kokku. 

LOODUSFOTO Eelmise nädala 
lõpus selgus Facebooki hääletuse 
tulemusel loodusfotokonkursi 
“Aastaring Viimsis 2021” võitja. 
44 häälega valiti parimaks Boriss 
Kapelini talvefoto.

Lisaks võidufotole meeldisid hääletaja-
tele Evelin Soidla foto hallrästastest (37 
häält), Gea Kumpeli pilt põdrast (34 
häält) ja Anton Birjukovi talvise Põhja-

konna trepi foto (34 häält). Kõiki nel-
ja esimese hulka jõudnud fotode auto-
reid tunnustame üllatusauhindadega.

Oma lemmiku valis välja ka Viimsi 
Fotoklubi, kelle eelistus kuulus Marga-
ret Mäsesi fotole “Kuldne sügishom-
mik”. Rahvahääletusel kogus see pilt 27 
häält. Fotoklubi premeerib oma soosi-
kut foto väljatrükiga.

Meil on hea meel, et konkursile lae-
kus üle 90 foto, mis kõik pildistatud 

Loodusfotokonkursi “Aastaring 
Viimsis 2021” võitja on selgunud

Viimsis nii kevadel, suvel, sügisel kui 
ka talvel. Nende hulgas oli kauneid me-
revaateid, toredaid loomapilte ja muid 
vahvaid tabatud hetki loodusest. Pil-
did tõestavad ilmekalt, et Viimsis on 
ilus igal aastaajal. 

Täname kõiki, kes konkursil osale-
sid, ning neid, kes aitasid parima foto 
välja selgitada! 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

  Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi 
vallas Äigrumäe külas Lõuna-Liiva maaüksusele päikesepargi 
rajamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on 
Favorte OÜ esitanud 30.09.2021 projekteerimistingimuste taotluse nr 
2111002/07055 detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel 
Äigrumäe küla Lõuna-Liiva kinnistule päikesepargi rajamiseks. 

EhS § 26 lõike 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud  
ehitusloakohustusliku olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti 
koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. 
Töö sisu on  päikesepargi pindalaga 1,6 ha ja võimsusega 1000 kW 
rajamine. Päikesepargi rajamine oleks esmaseks ja oluliseks kesk-
konnasõbraliku energia (elektrienergia) alternatiivseks tootmise raja-
tiseks Viimsi vallas. Rajatavas päikesepargis taastuvenergia tootmine 
on olulise avaliku huviga ning kooskõlas riigi poolt seatud taastuv-
energia tootmise eesmärkidega. 

Päikesepargi kui taastuvenergia lahenduste rajamist nimetatud 
kinnistule toetab Viimsi vallavalitsuse planeerimiskomisjon oma 
otsusega 03.11.2021, protokoll nr 15.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avaliku menetlusena ehitusseadustiku § 26 lg 2 ja 31 lg 2 alusel.

Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on avalikustada projek-
teerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud 
isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljenda-
da oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekteerimistingimused

Kunstikooli õpilaste käe all valmis jõulukuuske sümboliseeriv 
installatsioon. Foto: Matti Vainio

Kuldne sügishommik. 
Foto: Margaret Mäses

Võidupilt. 
Foto Boriss Kapelin

Hallrästa perekond. 
Foto: Evelin Soidla

Põder Lubja küla metsas. 
Foto: Gea Kumpel

Talvine Põhjakonna trepp. 
Foto: Anton Birjukov
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Miks mõnel inimesel kulgeb ko-
roonaviiruse põdemine väga ras-
kelt, mõnel väga lihtsalt? “Ei tea, 
see viirus on suuteline muteeru-
ma kiiresti, poeb igalt pool läbi. Ta 
on täis üllatusi ja seetõttu on ta hir-
mutav. Kardan enim seda, et kui tal 
lastakse levida, siis viiruse tänane 
tüvi muutub veelgi hirmsamaks,” 
vastab dr Saarma.

Kogemus, mida ei soovi 
kellelegi
Seda, et Covid-19 põdemine võib 
kulgeda väga erinevat moodi, kin-
nitavad ka mitme viimsilase ko-
gemused. 66-aastane Püünsi küla 
elanik Aivar Lepassaar nakatus ko-
roonasse esimese laine ajal. 

Aivar on ehitusettevõtja. Ta on 
abielus ning tal on üks laps ja lapse-
laps. Ta on terve elu sporti teinud, 
tegelenud kergejõustikuga, nüüd 
aga mängib tennist ja sõidab jalg-
rattaga. Koroonaviirus murdis sel-
le terve sportliku mehe mullu talvel 
nii karmilt maha, et kiirabi viis ta in-
tensiivravisse. “Olime 2020. aasta 
märtsis Prantsusmaal suusatamas 
ja meid jäeti tagasi tulles lennukist 
maha. Oli suur segadus lennujaa-
mas, passisime seal pikalt ja saime 
alles järgmisel päeval tulema,” mee-
nutab Aivar. Koduses karantiinis ol-
les tekkis tal nädal pärast saabumist 
kõrge palavik. Koroonatest osutus 
nii mehel kui ka ta sümptomiteta 
abikaasal positiivseks. 

Aivari palavik aga ei kadunud. 
“Mõtlesin, et higistan välja, küll lä-
heb üle, aga ei läinud. Palavik ei lan-
genud, siis kadusid ka maitsemeel 
ja lõhnataju. 6–7 päeva olin palavi-
kuga kodus, pesumasin töötas pi-
devalt, kõik linad-särgid olid higist 
läbimärjad. Lõpuks kutsus naine 
kiirabi, mind viidi haiglasse, kus sel-
gus, et hapnikusisaldus veres oli vä-
ga madal. Selle peale paigutati mind
intensiivi, kus sain lisahapnikku. Kop-
sukompuuter, mis mulle haiglas teh-
ti, oli arstide meelest kohutav – kop-
sud puha koroonakoldeid täis,” rää-
gib ta oma kannatustest. 

C
ovid-19 haiguse kulg on 
ettearvamatu ning see 
võib kahjustada nii noo-
re kui ka vanema inime-

se tervist ja elukvaliteeti pikaks 
ajaks. Näiteks vajab keskmiselt 7% 
haigestunuid haiglaravi, haiglapat-
sientide suremus on 14%, ellujää-
nutest tekivad paljudel aga püsivad 
tervisekahjustused. Kuigi vaktsi-
neerimine ei garanteeri, et inimene 
viirusega ei nakatu, siis kõik Eestis 
saadaolevad vaktsiinid vähenda-
vad rasket haigestumist ja haiglasse 
jõudmist: vaktsineerimata inimesel 
on enam kui 8 korda suurem tõe-
näosus COVIDisse nakatudes hai-
gust raskelt põdeda. 

Dr Saarmal on tuua näiteid ko-
roonaviiruse läbipõdemisest nii 
vaktsineeritud kui ka vaktsineeri-
mata inimeste puhul. Näiteks põ-
des viiruse läbi tema 40-aastane 
vaktsineeritud kolleeg, aga teist 
kuud ei tunne inimene enam ei 
lõhna ega maitset. Lisaks väsimus, 
energiapuudus. “Tegemist ei ole 
lihtsa haigusega, kuigi tänu vakt-
siinile põdes kolleeg haiguse läbi 
suhteliselt kergelt. See on müstiline 
haigus ja ei ole võimalik ennusta-
da, kui kergelt või raskelt keegi seda 
põeb. See ei sõltu alati füüsilisest 
vormist. Täiesti terved inimesed 
murduvad selle viirusega ja see-
tõttu on see haigus hirmutav. Me 
ei oska täna ennustada, keda see 
tapab ja keda mitte,” kommentee-
rib dr Saarma, kelle 60ndates elu-
aastates sportlik sõber sai koroo-
na eelmise aasta märtsis, mil ta oli 
veel, nagu suurem osa elanikkon-
nast tollal, vaktsineerimata. Sõber, 
kes polnud varem elus haige olnud, 
oli peaaegu nädal aega intensiivra-
vis. Õnneks ta paranes. Samas teab 
dr Saarma 37-aastast, kel ei olnud 
mingeid kaasuvaid haigusi, aga kes 
suri koroonaviiruse kätte. 

Kõige hirmsam õhtu haiglas oli 
Aivari jaoks see, kui ta mõtles oma 
65-aastaselt surnud emale. “Kart-
sin, et sama stsenaarium kordub ja 
et ka mina pean 65-aastasena siit 
ilmast lahkuma,” meenutab mees, 
kes veetis haiglas kokku kaks näda-
lat “voolikud küljes”, ärkvel, siiber 
voodi kõrval, enne kui paranema 
hakkas. “Mul oli tugev närvivalu, 
mis andis tunda seljast kuni hüp-
peliigeseni – vana vigastuse koht. 
See haigus leidis üles mu kõige nõr-
gema koha ja see valu annab siiani 
tunda,” kirjeldab ta. 

Nüüdseks on Aivar ja ta abi-
kaasa kaks korda Pfizeriga vakt-
sineeritud ja ootavad kolmandat 
ehk tõhustusdoosi. Vaktsineerimi-
ne tõi endaga kaasa väikese pala-
viku samal õhtul, aga järgmiseks 
hommikuks oli juba kõik korras. 
Aivar soovitab kindlasti vaktsinee-
rida. “Koroona on niitnud mitu mu 
sportlikku sõpra jalapealt. Ja sellist 
kogemust, mille mina sain, ei soovi 
küll kellelegi. Tahaks juba normaal-
sesse ellu tagasi,” ütleb ta.

11 haiglapäeva viis 11 kilo
79-aastane Randvere küla elanik 
Vaabo Annus on ehitusinseneri-
na eluaeg teid ja sildu ehitanud, li-
saks ka mõned eramud. Juba üle 20 
aasta on mees pensionil, aga töötab 
ikka oma erialal nii, et vaid paar-
kolm nädalat aastas puhkab – sel-
lest on Vaabo meelest küllalt. Haige 
ei ole ta eriti olnud, v.a mõned luu-
murrud, alkoholi pole eriti võtnud, 
see-eest on 54 aastat orienteerumi-
sega tegelenud. Tööl käib sellepä-
rast, et armastab reisida ja see on 
teatavasti kulukas lõbu. Vaabo on 
abielus, tal on kaks last, kuus lap-
selast ja kaks lapselapselast.

Kui Vaabo mullu detsembris ko-
roonasse jäi, ei olnud ta vaktsinee-
ritud. Esialgu arvas, et külmetas 
objektil. Oli ka väike palavik. Kust 
ta viiruse sai, seda ta täpselt ei tea-
gi, aga ilmselt pojalt, kes oli enese 
teadmata viirust kandes korraks va-
nemate juurest läbi tulnud.

Haigus hakkas pihta nii, et ene-
setunne läks kehvaks. Kõht oli tü-
hi, aga miski sees ei püsinud. Peale 
paari-kolme päeva kutsus abikaasa 
mehele kiirabi. Jõulud ja uue aasta 
veetis Vaabo haiglas, suurema osa 
sellest magades. Kokku pidi ta ole-
ma haiglaravil 11 päeva ja kaotas 
selle ajaga 11 kg kehakaalust.

Tänavu suvel lasi Vaabo end 
Jansseni vaktsiiniga vaktsineerida, 
kuna tahtis sõbraga Poola sõita: 
“Parem olgu see süst tehtud,” nagu 
ta ise ütleb. Kõrvalmõjusid pärast 
vaktsineerimist ta ei tundud.

Väsimus, mis kestis pikalt
16-aastane Kelvingi elanik Elis 
Kaev õpib Kadrioru Saksa Güm-
naasiumi 10. klassis. Sisseastumis-
katsed kooli tegi ta tänavu koroo-
nat põdedes, nimelt jäi ta märtsis 
haigeks. Viiruse sai ta oma emalt. 

Esimestel päevadel olid tal pa-
lavik ja nohu, millele lisandus suur 
väsimus. Haigusest sai tüdruk ter-
veks umbes 10 päevaga, aga alles 
juunikuuks sai ta oma jõu tagasi. 
Purjetamisega tegelev tüdruk sai 

ujumisvõistlustel aru, et ta kop-
sumaht on viiruse põdemise tõttu 
väiksemaks jäänud, enam ei olnud 
sellist võhma nagu varem. 

Nüüdseks on Elis Modernaga 
vaktsineeritud. Pärast vaktsinee-
rimist tekkisid tal korraks palavik, 
peavalu ja külmatunne, aga ju-
ba ülejärgmisel päeval läks ta taas 
trenni. Elis soovitab kõigil vaktsi-
neerida. “Seda soovitavad ka ars-
tid ja ma usaldan arste,” ütleb ta. 

Parim viis viiruse pidurda-
miseks on vaktsineerimine 
Viimsis asuvas erahaiglas Fertilitas 
on tänaseks Covid-19 vastu vaktsii-
ni saanud juba 30 000 inimest. Sel-
lest aga ei piisa. Dr Ivo Saarma üt-
leb, et ainus viis koroonaviirusega 
hakkama saada on vaktsineerida, 
seni jäävad haigusepuhangud lai-
netena kestma. “Kõik ülejäänud 
meetodid on ajutise iseloomuga,” 
on doktor mures.

“Jah, meile võib tunduda, et ko-
roonaviiruse leviku ohjamiseks 
seatud piirangud on inimõigusi rik-
kuvad, aga Covid-19 – see on ju na-
gu sõda! Me ei saa elada sõjas ra-
huaja reeglite järgi, muidu me seda 
sõda ei võida. Kui sõda läbi saab, 
siis on jälle rahuaja reeglid,” võrd-
leb dr Saarma pandeemiat sõjaga.

“Vaktsineeritud inimesed haiges-
tuvad koroonaviirusesse 4–5 korda 
harvem. Kõigi maailma riikide prak-
tika kinnitab, et haiglas olevatest pat-
sientidest on 80% vaktsineerima-
ta. Nendest, kes surevad, on valdav 
enamus vaktsineerimata. Ka nen-
dest, kes vajavad kallist ja keerulist 
intensiivravi, on enamus vaktsinee-
rimata. Kas need ei ole siis piisavad 
argumendid?” küsib dr Saarma vakt-
sineerimises kahtlejatelt. 

Aga vaktsineeritud ju haigestu-
vad samuti? “Ükski vaktsiin ei an-
na 100%-list kaitset. See on algusest 
peale teada olnud, aga vaktsinee-
ritud inimesed haigestuvad oluli-
selt harvem, surevad vähem, nad 
ei koorma haiglaid ega kurna rii-
ki välja.”

Silja Oja
Viimsi Teataja kaasautor

Dr Ivo Saarma. 
Foto: erahaigla 
Fertilitas

Lõplik koroona-
viirusest taas-
tumine võttis 
16-aastasel 
Eilisel aega 
mitu kuud. 
Foto: erakogu

Koroona-
viiruse kulg on 
ettearvamatu 
ning see võib 
kahjustada 
nii noore kui 
ka vanema 
inimese tervist 
ja elukvaliteeti 
pikaks ajaks. 
Foto: Canva

Dr Ivo Saarma: 
ei ole võimalik 
ennustada, 
kui kergelt või 
raskelt keegi 
koroonaviirust 
põeb
COVID-19 Küllap on igaühel pereliikmeid või 
tuttavaid, kes on põdenud koroonaviirust. Ühel 
kulgeb haigus väga kergelt, teisel aga mitte. On ka 
neid, kes kaotavad selle tagajärjel elu. Erahaigla 
Fertilitas juhataja dr Ivo Saarma sõnul ei ole 
koroonaviirus lihtne haigus ning vaktsineerimine 
on selle leviku peatamiseks määrava tähtsusega.
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  Kui soovid jagada oma 
kogemust koroonaviiruse 
põdemise või vaktsineeri-
misega seoses, siis võta 
ühendust Viimsi Teataja toi-
metajaga e-posti aadressil 
merilin.piirsalu@viimsivv.ee.

Kuidas seletada vajadust vaktsi-
neerida vaktsiinivastasele? Ka Ivo 
Saarma isegi on pidanud nn anti-
vakseriga vaidlema. Tegu oli dok-
tori lähihõimlasega, kel lõpuks said 
kõik vastuargumendid otsa, alles 
jäi vaid: “Minu keha, minu otsus.” 

“Aga vaat ei ole nii, et sinu ke-
ha, sinu otsus. Sa ju ohustad teisi, 
kui jätad ennast vaktsineerimata!” 
sõnab doktor. “Vaktsiinivastased 
ohustavad oma pereliikmeid. Mi-
na pigem ohustaks ennast, kui oma 
lapsi ja vanemaid. Tänases maail-
mas määrabki professionaalsuse 
see, kuivõrd sa oskad tohutus in-
fotulvas, kus esineb vale ja tõde lä-
bisegi, õigeid vastuseid üles leida. 
Arstid oskavad selles info-ookea-
nis orienteeruda, mistõttu tasub 
usaldada neid. Mul on tunne, et 
osa vaktsineerimisvastastest ei oo-
tagi mingeid argumente, vaid rii-
gilt käsklust. Siis oleks neil lihtsam 
iseendi ja oma sõprade ees – nad 
saaksid öelda, et nad ise ei tahtnud, 
aga pidid tegema.”

Ivo Saarma elas hiljuti kaks kuud 
Hispaanias piirkonnas, kus 90% täis-
kasvanud elanikkonnast oli vaktsi-
neeritud. 60+ vanusegrupis oli vakt-
sineeritute osakaal ligi 100%. Kuidas 
see saavutati? “Väga lihtsalt – vaktsi-
neerimata inimesed võisid käia ai-
nult toidupoes. Kui see olukord oli 
kestnud kaks kuud, tormasid kõik 
vaktsineerima. Ja pärast sellist sul-
gemisperioodi ei pidanud ka mas-
kikandmise vajadust enam kellele-
gi meelde tuletama,” meenutab ta.

Räägime kõrvalmõjudest
“Minu küsimus on, kust tuleb vas-
tumeelsus vaktsiinide suhtes? 
Eesti rahvas sööb ju kahe peoga 
ravimeid sisse, aga vaktsiine kar-
detakse, kuigi vaktsiinide kõrval-
mõjud ei ole suuremad kui teistel 
ravimitel, vaid enamasti on ohud 
väiksemad. Ma mõistsin vaktsii-
niskeptikuid alguses, kui see vii-
rus tuli, sest siis oli kõik nii uus. 
See oli siis inimlik ja neid ma huk-
ka ei mõistagi, kes alguses olid ette-
vaatlikud. Infot on tohutult juurde 
tulnud, sadu miljoneid inimesi üle 
kogu maailma on vaktsineeritud ja 
ei ole tulnud tulemusi, mis kinni-
taksid vaktsiinide kahjulikku mõ-

ju. Vastupidi, vaktsiinide kasulikud 
mõjud ületavad kordades kõrval-
nähtudega seotud riske. Kõrvalnä-
hud, mida on välja toodud, näiteks 
palavik või valu süstimiskohas, ei 
ole midagi iseäralikku. Osa inime-
si reageerib igale vaktsineerimise-
le nii,” rahustab doktor.

“Vastuargumendid vaktsineeri-
misele on manipuleeritud, need ei 
ole tõenduspõhised. Tõsi, on mõni 
vastamata küsimus, me ei tea veel 
kõiki vastuseid. Me ei tea, mis on 
Covid-19 vaktsiinide viie aasta kaug-
tulemused. Need on veel puudu, aga 
tänane tehnoloogia ja ravimitööstus 
annavad 99%-lise kindluse, et sealt 
ei ole tulevikus midagi halba ooda-
ta,” väidab ta ja lisab: “mRNA vakt-
siinid nagu Pfizer ja Moderna on ge-
niaalse põhimõttega – nendega ei 

viida organismi võõrast valku, vaid 
pannakse oma keha rakud viiruse-
ga võitlema.”

Kust on vaktsiinivastasus pärit? 
“See tekkis 1970-80ndatel, mil osa-
del vaktsiinidel oli palju kõrvalnäh-
te. Levitati teadlikult valeinfot, mis 
lõpuks päädis kohtuprotsessidega, 
kus selgus, et andmeid oli võltsitud 
ja niinimetatud teadus oli pseudo-
teadus. Kuni tänaseni on olemas 
huvigrupid, kes teenivad vaktsii-
niskeptikute pealt kasu ning ei ole 
sugugi tõsi, et ainuke kasusaaja on 
vaktsiinitootja,” sõnab dr Saarma.

Covid tapab
Kas on olemas inimesi, kel on ko-
roonavaktsiini või maski suhtes 
meditsiiniline vastunäidustus? 
“Tegelikult ei ole. Igal juhul on Co-
vid haigusena kordades hullem 

kui mõned kaasuvad kõrvalnä-
hud vaktsineerimisel. Covid tapab. 
Need üksikud rasked tüsistused, 
mida on vaktsiiniga seostatud, on 
sama esinemissagedusega, kui jää-
da igapäeva liikluses auto alla. Kas 
me jätame nüüd tänavale minema-
ta,” imestab doktor.

“Kui algul arvati, et väga nõrka-
dele, haigetele, rasedatele ja lastele 
ei maksa vaktsiini teha, siis nüüd ol-
lakse üha enam üksmeelel, et kõik 
inimesed võiks ära vaktsineerida. 
Tõenduspõhiseid uuringuid leiab 
ohutuse kohta piisavalt. Isegi tõhus-
tusdoose soovitatakse rasedatele, ei 
pea ootama sünnitamist. Sama keh-
tib laste kohta – muidu nad ju aita-
vad viirust levitada. Kui vaktsineeri-
mine üldse lõpetada, siis siirdume 
tagasi keskaega. Siis hakkavad lap-
sed difteeriasse jm lastehaigustes-
se surema. Tasub natukenegi ajalu-
gu uurida, kõik tuleb tagasi, kui me 
ei ole valvsad,” hoiatab dr Saarma.

“Eestis on kulunud 50 miljonit 
eurot Covid-haigete raviks. Terve ri-
da plaanilisi haigeid jääb ravimata, 
vaktsineerimata Covid-haiged kur-
navad meie meditsiinisüsteemi. Co-
vid-19 jääb kestma igavesti, kui ini-
mesed ei vaktsineeri ennast. Tuleb 
nii teha, et see ei kestaks igavesti. Kui 
õnnestuks vaktsineerida 90% elanik-
konnast, siis muutuks Covid-19 sar-
naseks iga teise sesoonse viirushai-
gusega. Ta ei kao ära, aga normaalne 
elu saaks jätkuda,” usub ta.

Fertilitase kogemused 
vaktsineerimisega 
“Oleme vaktsineerinud 30 000 pat-
sienti ja ma ei ole mitte ühtegi ras-
ket kõrvalnähtu näinud. Paaril ini-
mesel hakkas süstijärgselt korraks 
paha, aga osadel inimestel hakkabki 
ükspuha mis süsti peale paha. Ainult 
ühe patsiendi oleme pidanud saat-
ma kiirabiga haiglasse jälgimisele, 
aga ka see juhtum lahenes. Selgus, 
et inimesel oli paha juba varem, pik-
ka aega umbses ruumis umbse mas-
kiga järjekorras seismine oli oma töö 
teinud,” räägib doktor.

Kuidas edasi?
Dr Ivo Saarma leiab, et normaalse 
elu juurde tagasi saame ainult lä-
bi vaktsineerimise. On viimane aeg 
ümber otsustada, tõendusmaterjali 
on piisavalt, et vaktsineerimine on 
ohutu. Ei ole teisi meetodeid. Pii-
rangud ei kaota viirust mitte kuna-
gi, oleks aeg sellest aru saada. Nagu 
piirangud kaotatakse, on prob-
leem tagasi. Ka koroonaravimid 
pole imevahend, vaid vähendavad 
ohtusid, kuid ei aita viirust vältida 
ega ravi seda ka välja. Naljakas on 
kuulda, et mõni poliitik räägib neist 
kui mingitest imevahenditest. Te-
gelikult pole nende efektiivsus lõ-
puni selge ja pigem tasub siin olla 
veel reserveeritum.  Maskikandmi-
ne, sulgemised – need kõik on aju-
tised meetmed. See haigus tuleb 
tagasi, kui kriitiline osa rahvast on 
vaktsineerimata,” paneb dr Saarma 
südamele. 

Loe rohkem Covid-19 vaktsiini-
de kohta vaktsineeri.ee veebilehelt.

Koroonaviirusega nakatumise tase Eestis on kõrge. Riskitaseme põhi-
mõõdikuteks on Covid-19 nakatunute arv ja surmade arv ning need 
näitajad on näha ka joonisel – vertikaalteljel keskmine Covid-19 
surmade arv viimase 7 päeva jooksul ning horisontaalteljel keskmine 
nakatunute arv viimase 7 päeva jooksul. Valge ring tähistab praegust 
riskitaset Eestis.

Sadu miljoneid 
inimesi üle kogu 
maailma on vaktsi-
neeritud ja ei ole 
tulnud tulemusi, 
mis kinnitaksid 
vaktsiinide kahju-
likku mõju.

S eetõttu soovitame kolmandat doosi üle 65-aastastele, kel on täisvaktsineerimisest 
möödas vähemalt pool aastat ning riskirühmadega enim kokkupuutuvatele ter-
vishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele.

A) Kui oled üle 65-aastane ja täisvaktsineerimisest on möödas vähemalt kuus kuud  
Võta palun ühendust oma perearstiga! Tõhustusdoosiga vaktsineerimine toimub ees-
kätt just perearsti juures. Kui on plaanis perearsti juures teha ka tasuta gripivaktsiin ja 
Sulle nii sobib, tasub mõlemad vaktsiinid teha samal päeval. 

65+ elanikke vaktsineeritakse soovi korral ka teistes piirkondlikes vaktsineerimis-
kohtades. 

Palun broneeri aeg lähima vaktsineerija juurde telefoni teel või digiregistratuuris. 

B) Kui oled riskirühmadega töötav inimene 
Koolitöötajate vaktsineerimist korraldab kooliõde, kes vaktsineerib ise või suunab lä-
hima vaktsineerija juurde. Vaktsineerimiseks võta ühendust oma kooliõega, kes annab 
edasised juhtnöörid. 

Kui kooliõde suunab lähima vaktsineerija juurde, tuleb aeg broneerida telefoni teel 
või  digiregistratuuris. 

Sotsiaalvaldkonna töötajad pöörduvad üldjuhul vaktsineerimiseks oma maakonna 
vaktsineerija poole. Hooldekodudes vaktsineerivad hooldekodu õendusteenuse osutajad. 

Tervishoiutöötaja pöördub vaktsineerimiseks oma tööandja poole. 
   

Mis on tõhustusdood ja kellele
• Covid-19 vaktsiini tõhustusdoos on kolmas kaitsesüst, mis on vajalik üle 65-aastaste-
le ja hoolekandeasutuste täiskasvanud elanikele, kui vaktsineerimiskuurist on möödas 
vähemalt pool aastat (kuus kuud).  
• Immuunpuudulikkusega inimestele tähendab tõhustusdoos neljandat kaitsesüsti, 
mida tasub teha, kui Covid-19 vaktsiini lisa- ehk kolmandast doosist on möödas vähe-
malt pool aastat.  
• Immuunpuudulikkusega ja Covid-19 haiguse läbipõdenud patsiendid peaksid tõhus-
tusdoosi vajalikkuse osas nõu pidama oma immunoloogiga. 
• Omal soovil võivad tõhustusdoosi saada ka riskirühmadega töötavad alla 65-aastased 
tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajad, kui esmasest vaktsineerimiskuurist 
on möödas vähemalt pool aastat.  
• Teistel vaktsineerimiskuuri läbinud alla 65-aastastel inimestel kiiret vajadust tõhus-
tusdooside saamiseks ei ole, sest neil on Covid-19 raske haiguskulu risk reeglina väike. 
Soovi korral võib tõhustusdoosi teha kaheksa kuud pärast täisvaktsineerimist. 
• Covid-19 läbipõdenud ja ühe või kahe doosiga vaktsineeritutele või korduvnakatunu-
tele pole tõhustusdoos praeguste teadmiste juures vajalik.  
• Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis eelregistreerimiseta vaktsineerimispunktides.

Vaktsiin ja korralduslik info
• Tõhustusdoosideks kasutatakse Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty. Comirnaty vakt-
siin sobib tõhustusdoosiks sõltumata sellest, millise Eestis kasutatava Covid-19 vaktsii-
niga on vaktsineerimiskuur läbitud. 
• Vaktsineerimisjärgsed reaktsioonid on sarnased 2. doosi järgsete reaktsioonidega. Ena-
mus neist on lokaalsed kõrvalnähud, oma olemuselt kerged ja mööduvad mõne päe-
vaga. Praeguste andmete alusel on nende sagedus olnud veidi suurem kui teise doo-
si järgselt. 
• 64-aastased ja nooremad saavad kaheksa kuu möödumisel esmasest kuurist oma tõ-
hustusdoosi soovi korral lähimast vaktsineerimispunktist. Info nende kohta leiab vak-
tisneeri.ee veebilehel.  

Eesti Haigekassa

Mis on tõhustusdoos ja 
kellele see vajalik on?

TÕ H U S T U S D O O S

Uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui ka läbipõdemise teel 
saadud immuunsus nõrgeneb, eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel. 
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tellis ning olime tubades üksin-
da,” on Reesi positiivne. Kokku 
osales 21 pedagoogi Leedust, Ser-
biast, Tšehhist, Ukrainast ja ena-
mus neist olid inglise keele õpe-
tajad, vaid üks, lisaks Reesile, oli 
ajalooõpetaja.

Kuus nädalat teisel pool 
ookeani
Reesi tõdeb, et oma 300 uue õpi-
lase pärast Viimsi gümnaasiumis 
ta eriti ei muretsenud. “Teadsin, 
et nad saavad hakkama ning kuus 
nädalat möödub kiiresti,” sõnab ta. 

Direktor Karmen Paul Ameeri-
kasse minekus probleemi ei näi-
nud, asendus leiti asendusõpeta-
jate programmi (ASÕP) kaudu ning 
koolipoolse emotsionaalse toega 
sõitiski Reesi Kirde-Ameerikasse 
Ohio osariiki Kenti linna.

USA-sse jõudes jäid kõik osale-
jad, vaktsineeritud või mitte, viieks 
päevaks karantiini, mis tähendas, 
et tunnid toimusid Zoomi vahen-
dusel, toit toodi tuppa ning kuskile 
väga minna ei tohtinud. Edasi toi-
mus õppetöö neljal päeval näda-
las juba Kent State University klas-
siruumides.

Reesi, kes ise kasutab oma tun-
dides õpilasi kaasavaid meetodeid 
ehk aktiivõppemeetodeid, oli pi-
sut üllatunud, et programmis osa-
lejatega midagi sarnast ei tehtud. 
“Kuigi kogu programm oli huvitav 
ja tihe, siis õpetajana näen, et viis, 
kuidas meid õpetati, oleks võinud 

KOGEMUS Viimsi gümnaasiumi ajaloo ja ühis-
konnaõpetuse õpetaja Reesi Kuslap või räppiv 
õpetaja Reesi on Viimsis tuntud. Hiljuti mitmes 
ajalehes ja saates õpetajaametist ja räppimisest 
rääkinud naine teeb oma tööd südamega. Tegusa 
inimesena viibis ta kooliaasta alguses kuus 
nädalat Ameerikas ennast täiendamas meedia 
kirjaoskuse alal ning jagab saadud kogemusi.

Viimsi õpetaja 
Reesi Kuslap 
Ameerikas 
tarkust taga 
nõudmas

P
rogrammis osalemist soo-
vitas Reesile tema õpilase 
ema ja Tallinna Ülikoo-
li õppejõud Katrin Sigi-

jane. Tegelikult kandideeris ta lä-
bi Ameerika saatkonna Fulbright 
TEA-Teaching Excellence and Achie-
vement Program ehk õpetajate va-
hetusprogrammi juba aastal 2019. 
Valituks saamiseks tuli läbida mi-
tu vooru. Kõik algas kümnelehekül-
jelisest sooviavaldusest. “Tegin ka 
oma magistriõppe lõputöö teemal 
sotsiaalsed ja emotsionaalsed os-
kused ja leian, et meedia kirjaoskus 
on nii ajaloo kui ka ühiskonnaõpe-
tuse õpetamisel äärmiselt oluline. 
Nii õpetaja kui ka õpilased peavad 
olema allikakriitilised ja omama 
kriitilist mõtlemist, et sõnumeid 
mõista,” selgitab Reesi.

Esimesest voorust pääses ta 
edukalt vestlusele ning lõpuks tu-
li sooritada inglise keele test. “Üle-
liia palju ma ei valmistunud, pi-
gem mõtlesin, et kõik läheb nii, 
nagu minema peab,” ütleb Reesi, 
kes oli üks kahest Eesti õpetajatest, 
kes programmis osaleda sai.

Koroona tõttu lükkus projekt 
aasta jagu edasi, mis kokkuvõttes 
nii halb ei olnudki. “Varasemalt 
elasid osalejad ühiselamus, kahe-
kaupa toas, kuid meie elasime ho-

olla veelgi huvitavam või kaasa-
vam,” mõtiskleb ta, ent mõistab, et 
igal õppejõul on omad meetodid, 
kuidas teadmisi edasi anda.

Erinevused Eestiga
Üks programmi osa oli tutvumine 
USA koolisüsteemi ja õpetamis-
meetoditega. Selleks jagati osale-
jad gruppidesse ning viidi igal teisi-
päeval ühte keskkooli. Reesi grupp 
külastas 700 õpilasega keskkoo-
li Streetsboro High School. Erine-
vusi õppekorralduses Viimsi güm-
naasiumiga oli üsna mitu. Näiteks 
ei käi Ameerika lapsed kooli ühis-
transpordiga, vaid neid sõidutavad 
vanemad või koolibuss. Tunnid al-
gasid 7.25 ning kõigil lõppes päev 
14.25. Tunnid kestsid kas 47 või 51 
minutit ja vahetunnid olid neljami-
nutilised. “Kõik on organiseeritud, 
niisama ajaraiskamist ei toimu,” 
selgitab Reesi.

Suurimad erinevused võrrel-
des meie koolidega on näiteks las-
tele pakutav lõunasöök, milleks 
on krõpsud, pitsad, hamburgerid, 
mida serveeritakse ühekordsetelt 
nõudelt. Tähtsal kohal õpilaste seas 
on pärast tunde toimuvad huvirin-
gid. Keeruline oli leida kedagi, kes 
üheski huvitegevuses kaasa ei tei-
nud. Populaarsemad spordialad 
on ameerika jalgpall ja pesapall. 
Koolis on õpilastele kasutamiseks 
ka tipptehnikaga ruumid nii teatri, 
raadiosaadete kui ka muusika te-
gemiseks.

Koolis oli distsipliin üsna paigas 
ja õpilased pidasid enamasti korrast 
ka kinni. Kõik justkui toimis, kuid 
sära, mida Reesi oma õpilaste sil-
mis näeb, märkas ta noorte amee-
riklaste silmis harva. “Hommikuti 
on nad ilmselgelt väsinud ja tunnid 
on paraku oma ülesehituselt üsna 
passiivsed,” märgib ta. Samas ei saa 
kuidagi väita, et õpetajad suhtuksid 

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

töösse ükskõikselt või neil puuduks 
kontakt õpilastega. Mitmel kor-
ral märkas Reesi, kuidas õpilased 
oma murede või rõõmudega õpe-
tajate poole pöördusid ning õpeta-
ja neid aktiivselt kuulas ja nõu an-
dis. Vastates küsimusele, kas oli ka 
midagi sellist, mida sooviks näh-
tust üle võtta, tekib hetkeline paus 
ja kõlab aus arvamus: “Pigem mit-
te, sest raske on midagi konkreet-
set välja tuua. Kui midagi üle võtta, 
siis Ameerika õpetajate palga, mis 
on palju kõrgem kui meil.”

Lõpp hea, kõik hea
Programmi lõpus viis Reesi koos 
partnerõpetajaga kohalikele õpilas-
tele läbi tunni nimega Cultura les-
son, et tutvustada Eestit ja Viimsi 
gümnaasiumi. Ei kõla üllatusena, 

(Väljavõte Facebooki lehelt “Räppiv õpetaja Reesi”)
  Vikipeedia andmetel on amišid peamiselt USA-s elav traditsioo-

nilist elustiili harrastav etniline grupp ja kristlik usulahk, kelle kom-
bed pärinevad 17. sajandi lõpust. Amišid ei kasuta moodsat tehno-
loogiat nagu elekter, telefon või auto. Ohio osariigis on Ameerika 
suurim amišite kogukond, kus elab neid umbes 60 000. Reesil õn-
nestus käia külas amišite koolis, kus pildistamine polnud lubatud.

Koolimajas oli kaks klassiruumi ja kelder, kus asus katel, garde-
roob ja paar mängulauda – lauajalgpall ja lauatennis. Umbes 
30-aastane naisõpetaja kandis helesinist traditsioonilist kleiti, valget 
kübarat ja oli paljajalu. Klassiruumi sisenedes nähti järgmist vaate-
pilti: neljas reas istusid 1.–2. ja 7.–8. klassi õpilased, keda oli kokku 
umbes 17. Poisid kandsid traksipükse, sinist särki ja neil oli poti-
soeng. Tüdrukutel oli seljas sinine, roosa või kollane kleit ja peas 
must kübar. Hiljem selgus, et 3.–6. klassi õpilased olid teises klas-
sis ja nende õpetajaks oli 15-aastane neiu. Koolis töötaski vaid 
kaks õpetajat ja mitte ühtegi teist inimest.

Amišite kooliharidus piirdub enamasti vaid kaheksa klassiga 
ning traditsiooniliselt asuvad poisid, olles siis umbes 14-aastased, 
tööle oma isa juurde ning tüdrukud leiavad rakendust koduses 
majapidamises. Lapsed on kakskeelsed, rääkides nii inglise kui ka 
amišite keelt. Riik koole ei rahasta, vaid tegu on justkui erakooli-
dega, mille eest lapsevanemad maksavad kuus kuni 250 dollarit.

Külaskäik amišite juurde

Kuuenädalane programm 
on mõeldud Kesk- ja Ida-
Euroopa keskkooliõpetaja-
tele. Põhiteemaks on Media 
literacy ehk kuidas õpetada 
meedia kirjaoskust nii oma 
õpilastele kui ka teistele 
õpetajatele. Programmi võib 
jagada järgnevateks ala-
teemadeks:

  propaganda, stereotüü-
pide ja valeinformatsiooni 
äratundmine; 

  strateegiad õpilaste kriiti-
lise mõtlemise, analüüsi- ja 
suhtlemisoskuse paranda-
miseks; 

  kuidas meedia kirjaoskus 
soodustab kodanikuaktiiv-
sust ja meedia roll ühiskon-
nas; 

  küberohutuse ja digi-
taalse kodakondsuse eden-
damine klassiruumis;

  tehnoloogia koolitus. 

Programmiga on võimalik 
tutvuda USA saatkonna 
veebilehel. Uus kandideeri-
mine lõpeb 8. märtsil 2022.

Programmist 
lähemalt

et Ameerika lapsed ei teadnud Ees-
tist midagi, kuid samas sõna Esto-
nia oli mõnele ikkagi ka tuttav.

Eestist rääkides tõi Viimsi õpe-
taja esile mõned “trumbid”, mis ka 
nii suures riigis nagu USA-s elava-
te inimeste jaoks uskumatuna kõ-
lasid. Kuna Reesi viibis Ameerikas 
ajal, mil Eestis toimusid kohaliku 
omavalitsuse valimised, mainis ta 
e-valimisi. Kuid mitte ainult. Posi-
tiivsete näidetena tõi ta esile või-
maluse tasuta kõrgharidusele kui 
ka poolteist aastat kestvat emapuh-
kust. Suurriigi kodanikele tuli ülla-
tusena, et Eestis on kasutusel täies-
ti oma keel. “Miskipärast arvati, 
et meie emakeel on inglise keel,” 
muigab Reesi.

Õpetaja on saadud kogemuse 
eest tänulik ning jaganud nähtut 
ja kuuldut nii oma kolleegide kui 
ka õpilastega. Sarnaseid suuri pro-
jekte Reesil hetkel tulemas ei ole, 
kuid huvitavaid pakkumisi on ta 
alati valmis kaaluma ning võima-
lusel ka vastu võtma.

hea teada

Traditsiooniline 
kivi värvimine 
Kenti ülikooli 
kampuses. 
Fotod: erakogu

Oli aega 
tutvuda ka 
vaatamis-
väärsustega. 
Niagara jugade 
juures koos 
Leedu õpetaja 
Oksanaga. 
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muigab ta. “Tahtsin riiki ise näha ja 
vaadata, kuidas lapsed elavad ning 
kuidas noorsootööd tehakse,” lisab 
Lea.

Kiirelt noortega sõbraks
Praktikantide igapäevatööd suu-
navad ja jälgivad juhendajad. Mi-
nu juhendada on praktikant Lea, 
kes on ootamatult kiiresti noorte-
ga kontakti loonud, mängib nende-
ga igapäevaselt erinevaid mänge ja 
räägib juttu. Noortekeskuses aitab 
ta lisaks vaatlemisele, mängimise-
le ja suhtlemisele läbi viia jooksva 
kuu tegevusi. Ta planeerib ja viib 
läbi detsembris erinevaid üritusi, 
näiteks Saksamaa päev ja jõuluka-
raoke, millest noored noortekes-
kuses saavad osa võtta. Väga suurt 
rolli on siiani mänginud igasugu-
sed paberist voltimised – poistele 
meeldivad väga Lea paberlennu-
kid ja tüdrukutele erinevad paber-
mängud.

Sarah juhendaja Birgit Viimsi 
noortekeskusest selgitab, et prakti-
kandi ülesanded on erinevad. “Sa-

F
raasid nagu “Tere, kuidas 
läheb?” ja “Kas me lume-
memme teeme?” on prak-
tikantidel ilusasti selged ja 

igapäevases kasutuses. Samal ajal 
võib ka kuulda mõnda noort jooks-
mas ja hüüdmas “Hallo” (Tere sak-
sa keeles). 

Viimsi valda on nimelt kuueks 
nädalaks tulnud Saksamaalt Köl-
nist lausa kolm praktikanti, kes töö-
tavad erinevates asutustes. Jenni-
fer tegutseb Randvere koolis, Lea 
Püünsi noortekeskuses ja Sarah 
kahes kohas: Viimsi noortekesku-
ses ja Püünsi koolis. Praktikandid 
on saabunud Eestisse meie valla-
ga aastaid koostööd teinud kutse-
koolist Erzbischöfliches Berufskol-
leg Köln. 

Eestis on tore
Praktikantide esmamuljed Eestist 
ja tööst on head. “Eestisse tulemine 
oli parim otsus, mis ma kunagi tei-
nud olen. Olen Tallinnasse armu-
nud. Iga tööpäev on vaheldusrikas 
ja muljetavaldav. Sain Viimsis sooja 
vastuvõtu osaliseks ja tunnen end 
Randvere koolis väga mugavalt,” üt-
leb Jennifer.

Praktikant Lea tunnistab, et ei 
teadnud eelnevalt Eestist suurt 
midagi. “Istusin maha ning luge-
sin riigi ja kultuuri kohta. Olin Ees-
ti osas väga üllatunud ning otsus-
tasin praktikale kandideerida. Isegi 
teades, et siin läheb väga külmaks,” 

rah põhiülesanne on planeerida ja 
läbi viia üks üritus noortega, mida 
hiljem ka analüüsida. Siiani on ta 
õppinud noori tundma, et teada 
saada nende vajadusi. Lisaks on 
Sarah planeerinud erinevaid tege-
vusi, nagu presentatsiooni loomise 
töötuba ja Saksamaa jõuluküpsis-
te valmistamine. Samuti on ta õpe-
tanud noortele ukulelet. Sarah on 
loonud noortega väga hea kontak-
ti,” kiidab Birgit.

Sarah pälvib kiidusõnu ka 
Püünsi kooli huvijuhilt Gea Radi-
kult. “Tema esimene nädal koo-
lis möödus kooli, õpetajate ja õpi-
lastega tutvudes. Ta on koolis väga 
hästi vastu võetud. Tema soe ja 
siiras suhtlemisoskus on võitnud 
Püünsi majarahva südamed,” sõ-
nab ta. “Sarah teab täpselt oma 
eesmärke ja seega mööduvad het-
ked praegu töötades koos ingli-
se keele õpetajatega ja algklasside 
õpetajatega. Samuti on ta olnud 
abiks Püünsi kooli sünnipäeva or-
ganiseerimisel. Mõne minutiga 

KOOSTÖÖ Randvere koolist, Püünsi ja Viimsi 
noortekeskusest või Püünsi koolist möödudes võite 
kokku joosta paari sakslasega, kes juba natukene 
eesti keelt räägivad. Just need saksa neiud on paar 
nädalat meie vallas praktikal olnud. 

Saksa noored praktiseerivad Viimsi 
valla noorsoo- ja haridusasutustes 

Karolina Lõhmus
noorsootöötaja

Praktikandid 
Tallinnaga tut-
vumas. Vasa-
kult Sarah, 
Rebecca, Lea ja 
Jennifer. Foto: 
Lea Hinsen 

otsustati, et lisaks kõigele muule 
põnevale, mis majas sel päeval toi-
mus, annab Sarah õpilastele suur-
tes vahetundides minikontserdid. 
See oli lihtsalt imeline. Lisaks hak-
kab Sarah joonistatud pilt ehtima 
Püünsi kooli 2022. aasta kalendrit. 
See oli samuti juhuslik kokkusattu-
mine,” rõõmustab Lea.

Uued kogemused 
rikastavad
Kui võrrelda Saksamaad ja Eestit 
ning sakslasi ja eestlasi, siis torkab 
praktikantidele mõningaid erisusi 
silma küll. “Märkasin kiirelt, et Ees-
ti on Saksamaast palju digitaalsem 
riik, mis on minu arvates väga mul-
jetavaldav,” sõnab Sarah. Jennifer 
lisab, et kui ta nägi esimest korda 
koolis lapsi sandaalides ringi kõn-
dimas, küsis ta endalt, kas nende 
jalad ei külmeta. “Hiljem sain tea-
da, et lapsed ja õpetajad vaheta-
vad välisjalanõud mugavamate ja-
lanõude vastu. Saksa koolides ei 
tee seda keegi,” võrdleb ta erine-
vaid kombeid.

Praktikantidel on hea meel uute 
kogemuste ja oskuste üle, mida 
nad Viimsis olles omandavad. “Ül-
diselt õpin eesti kultuuri kohta pal-
ju ja ootan uusi kogemusi. Samuti 
tahan saada põhjalikuma ülevaate 
sellest, millist laadi noorsootööd te 
siin teete,” sõnab Sarah.

Lea lisab, et sooviks juurde saa-
da enesekindlust, jõudu ja prakti-
lisi teadmisi. “Samuti tahan enda-
ga kaasa võtta palju häid mälestusi. 
Võib-olla saan tuua uusi ideid ka 
oma töökohale Saksamaal,” loo-
dab ta.

teised neist

  “Mulle meeldib Lea, ta on väga lõbus ja minu arust peaks ta töö-
tama edasi Püünsi noortekeskuses.”

  “Lea on väga tore! Ta oskab hästi meisterdada ja see on tore, et 
ta Püünsis on.” 

  “See on vahva, kui meil on välismaalane külas, sest siis saab 
temalt küsida, kuidas on elu teisel maal, ja tema saab meile õpe-
tada enda keelt. Saab tutvuda sellega, milline on tema iseloom ja 
milliseid erinevusi on sakslastel ja eestlastel.” 

  “Siiani on väga tore olnud, lõbus. Mulle meeldib, kui saame oma-
vahel rääkida saksa keelt. Kurb on see, et Lea läheb ära.”

  “Sarah võiks siia igavesti jääda. Temaga on alati tore rääkida ja 
ta on alati mind kuulanud ja aidanud, kui olen abi küsinud.”

Viimsi noored praktikantidest

Sarah Viimsi 
noortekeskuse 
noortele uku-
lelet õpetamas. 
Foto: Birgit 
Eesalu 
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J
õulud on muistne germaa-
ni juurtega sõna pööripäe-
va pidustuste kohta ja ka ni-
metus vanade germaanlaste 

kalendaarse kuu kohta, mis ümb-
ritses pööripäeva ja aastavahetust. 
Ingliskeelse vaste võiks leida sõnas 
joy. Suure tõenäosusega oli see sõ-
na kasutusel Eestis ammu enne 
kristluse saabumist. Näärid on ka 
muistne germaani sõna ja tähen-
dabki uut aastat – ny jaar. Kas jõu-
lud ja näärid ka juba enne kristlust 
võisid erinevaid asju tähendada, 
pole täpselt teada. Kalender suu-
resti põhjuseks, miks tähtpäeva-
dega on kohati parasjagu segadust.

Kuidas kõik algas?
Selleks, et asjasse võimalikult suurt 
selgust tuua, tuleb minna ajas üks-
jagu tagasi. Kunagi oli planeet Maa 
telg püsti ja ta tiirles ümber päike-
se nagu kebabi lihavarras, saades 
ühtlaselt tule paistel sooja. See tä-
hendas, et siin oli ka väga kuum. Nii 
kuum, et Maa ei jahtunud ja oli üks 
vedel tulemeri. Neli miljardit aastat 
tagasi eksles kosmoses taevakeha, 
mis Maaga kokku põrkas. Teadlased 
kutsuvad teda nimega Theia. Meie 
koduplaneedi telg kaldus suures 
avariis. Peale selle lendas orbiidile 
suur hulk Maalt ja Theialt pärinevat 
materjali, mis ajapikku koondus ja 
moodustas Kuu. Kuu oma külge-
tõmbejõuga omakorda hoiab nüüd 
Maad kosmoses kaldus.

Ja siis tekkisid aastaajad...
Kui nüüd Maa kihutab ümber päi-
kese, tekitab selline viltune olek 

del tähendada erinevaid tähtpäevi 
ja pööripäev ning uus aasta ei läi-
nud kokku. 

Jõul – pidu
Lahendus on muidugi lihtne. Tu-
leb pidutseda ja tähistada terve 
pikema perioodi. Nii tähistavad-
ki jõulud eri rahvastel ja aegadel 
oluliselt pikemat perioodi. Talvise 
pööripäeva pidustused on olnud 
alati suuremad ja meeleolukamad 
kui suvise pööripäeva omad. Tal-
vel oli palju hõlpsam pidutseda, 
kuna teistel pööripäevadel oli vaja 
tööd teha. Pimedas talves aga tööd 
suurt teha ei saanud ja põllumajan-
duses liiga palju talviseid töid pol-
nudki. Samuti on just pime aeg see, 
mil inimene vajab meelelahutust 
trööstiks pimeduse ja külma vastu.

Kristlikud jõulud
Millal hakati tähistama jõule 25. 
detsembril Jeesuse sünnipäeva-
na, pole täpselt teada. Ilmselt kus-
kil kolmandal sajandil. Arvatavasti 

olukorra, et pool aastat näeb üks 
pool Maast päikest rohkem ja tei-
sel poolel on kõik vastupidi. Selline 
olukord jahutab planeeti ja andis 
ka võimaluse elul tekkida ja eksi-
teerida. Samuti tekitas pooleaasta-
ne tsükkel aastaajad. Aastaaegade 
vaheldumine omakorda on loodu-
ses täpselt jälgitav. Talvine ja suvine 
pööripäev eristub eriti selgelt kõi-
ge väiksema ja pikema päiksekaa-
re järgi. Selline eristumine on ini-
mesele selge olnud juba lugematu 
hulk aastaid. Paljudel juhtudel on 
inimesed ajalooliselt aasta alga-
mist ja lõppemist püüdnud sätti-
da just ühele neist pööripäevadest 
ning selle sündmusega on kaasne-
nud suured pidustused. 

...ja siis loodi kalender
Nii võinukski ju suuremad tähista-
mised jääda täpselt pööripäevale, 
aga inimesed said nii nutikaks, et 
hakkasid pidama kalendreid, kus 
kõik päevad loetud ja lisaks kuu-
deks grupeeritud. Päevad tekki-
sid muidugi tänu maa pöörlemi-
sele ümber oma kaldus telje. See 
omakorda ajas asja veidi sassi. Maa 
pöörleb ümber oma telje nimelt 
365,25 päeva aastas ehk teeb selle 
ajaga tiiru ümber päikese. Veerand 
päeva ajab süsteemi sassi – tiirle-
mine ja pöörlemine ei lähe täpselt 

PÜHAD Juba ammugi on aasta kõige pimedamal 
ajal Eestis tähistatud jõule ja nääre. Mis vahe neil 
aga on? Tundub lihtne – jõulud on Jeesuse sünni-
päev ja näärid uue aasta saabumine. Kui aga hakata 
süüvima, siis on segadust küll.  

Jõulud ja näärid – pimeda aja pidustused

kokku ja kalendrites tekib aja jook-
sul segadus. See on pannud aluse 
mitmele kalendrireformile, kus on 
proovitud aasta algust pööripäeva-
le lähemale sättida, mis aga kauaks 
ei toimi. Seetõttu ongi pööripäev 
kalendriaasta vahetusest pea ala-
ti nihkes. 

Kuu omakorda teeb aastas 12 tii-
ru ümber Maa. Inimestele on meel-
dinud ka kuu järgi oma kalend-
rit sättida. Seal aga on jälle vimka 
sees, sest Kuu ei tee ka täpselt 12 
tiiru aastas ja arvamine läheb oma-
korda sassi. Osa rahvaid kasutab 
isegi tänapäeval ainult kuukalend-
rit. Ka muistsed germaanlased ka-
sutasid kuukalendrit. See tähendas, 
et nende aasta algus ei saanud sa-
muti täpselt pööripäevale sattuda.

Me ei tea, millist ajaarvamist ka-
sutasid muistsed eestlased. Saame 
küll arvata nimetatud sõnade ja ka 
muidu skandinaavlastega sarnase 
kultuuriruumi järgi, et olukord võis 
olla sama. See tähendab, et jõul ja 
näär võisid juba muistsetel aega-

ta ise oma sünnipäeva sel kuupäe-
val ei pidanud, aga see polegi olu-
line. Oluline on teda esile tõsta ja 
tänada. Vastavalt sellele, kui tähtis 
on kultuuriruumis sünnipäev, on 
pühade seas tähtsad ka kristlikud 
jõulud. Näiteks õigeusu kirikus on 
ülestõusmispüha olulisem kui jõu-
lud. Osad kristlased aga ei pea jõu-
le üldse. Jõulud Kristuse sünnipäe-
vana on andnud nendele pühadele 
meie kultuuriruumis olulist headu-
sekultust ja helgust.

Seega tuleb varsti hangud aita 
viia ja pühitsema hakata. Ja seda 
pikalt. On ju vaja tervitada jõulu-
vana, kes on riietatud kristliku pü-
haku Nicolause punasesse piisko-
pimantlisse, kannab Odini habet 
ja sõidab saamlaste müütiliste tae-
vaste põhjapõtradega. Samuti on 
vaja tõsta toost vana aasta lõppe-
mise ja uue aasta algamise puhul. 
Veel võiks tänada Päikest, Maad, 
Kuud ja muidugi purunenud tae-
vakeha Theiat. 

Ilusat jõulu- ja nääriaega!

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseumi juhataja

 
Maire Eliste Muusikakooli 

laululaste jõulukontsert
"Inglite aeg"

 
16. detsembril kell 18.00

Viimsi Raamatukogu treppidel
Tasuta

Vajalik Covid-tõend

Lumevaibaga 
kaetud maa 
muudab pime-
da talveaja 
helgemaks. 
Fotod: Viimsi 
vabaõhu-
muuseum

Ühe vana 
kombe koha-
selt küpsetati 
jõuluks põrsa-
kujuline leib. 

11. DETSEMBER KELL 12:00    —    VIIMSI HUVIKESKUS (NELGI TEE 1)

LOTTE - GERLI PADAR
JÕULUVANA - TOOMAS LAUR

LOTTE JÕULUSEIKLUS

Pilet 10.- / Perepilet 30.- (4 inimest) / Grupid 8.- pilet (alates 5 inimest)
piletid saadaval ticketline.ee ja kohapeal



KAUBAKOHTING Seekordne Metsa-
kasti OTT tuleb suurem ja tava-
pärasest erineval ajal, sest kätte on 
jõudnud aeg, mil mõtted ja teod 
on juba jõulude juures. Selleks, et 
anda viimsikatele võimalus jõulu-
lauatäienduseks ja viimasteks 
kingiostudeks, oleme seekord 
kauplejate valikut laiendanud ning 
lisaks toidukraamile on tulemas 
ka muud kodumaist käsitöökaupa.

JõuluOTT toimub pühapäeval, 12. det-
sembril kell 11–15. Tavapärast valikut 
täiendab seekord hulk erinevaid pipar-
koogitaignaid, mitmesuguseid jõulu-
keekse ja kõikvõimalikke muid jõu-
lumaiuseid. Jõululauale leiab parima 
hapukapsa, pohlamoosi ja kõrvitsasa-
lati ning palju muud head ja paremat 
kodumaist söögikraami. Siidrimaja ül-
latab uute siidrite ja kuumade jooki-
dega. Kingikotti pistmiseks saab lisaks 
kõikvõimalikule suupärasele valida ka 
erinevaid kodumaised salve, seepe ja 
kehaõlisid, samuti ravimtaimeteesid 
ning muid ravimtaimedest tooteid. 

Kauplejaid on seekord tulemas hul-
galiselt.

Lisaks on meie JõuluOTTil imear-
mas jõulupildistamise nurgakene. Pil-
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distamiseks tuleb eelnevalt registree-
ruda läbi MM Moments Facebooki 
lehe sõnumite. 15-minutiline fotoses-
sioon maksab 25 eurot ja pildid saab 
kätte juba paari päeva jooksul. PS! Fo-
tograaf armastab pildistada ka hästi 
käituvaid koeri/kasse. 

Olete kõik väga oodatud!
Ostes oma toitu OTTi kaubakohtu-

mistelt, toetad kodumaiseid väiketoot-
jaid ning lood neile arenguvõimaluse, 
annad oma panuse kohaliku ettevõt-
luse kasvu ja jätkusuutlikusse. Samuti 
kindlustad oma toidulauale parima ja 

Metsakasti JõuluOTTilt saab 
viimaseid täiendusi kingikotti 

värskeima toidukraami, mis on toode-
tud hoole ja armastusega päris inimes-
te poolt, kellega sul on võimalik kauba-
kohtumistel ka tuttavaks saada.

Jõuluhõngulise kohtumiseni 12. det-
sembril kell 11–15 Metsakasti küla-
platsil!

Kaia-Leena Pino
Metsakasti külaselts

  Täpse kauplejate nimekirja 
leiab OTTi Facebooki lehelt 
JõuluOTTi ürituse alt www.face-
book.com/metsakastiott.

Tavapärast Metsakasti OTTi valikut täiendab hulk erinevaid piparkoogitaignaid, 
jõulukeekse ja kõikvõimalikke muid jõulumaiuseid. Fotod: Kaia-Leena Pino

Registreerimine:
sandra.rohesalu@viimsiraamatukogu.ee

Kuulame jõulujuttu jaKuulame jõulujuttu ja  
sööme piparkookesööme piparkooke

TULE KOGU PEREGA!

Viimsi lammaste soojad soovid
KINGIVIHJE Paljud juba teavad, 
et Viimsi vabaõhumuuseumis 
elavad lambad, kuid vähesed 
teavad, et valmistame nende tore-
date tegelaste villast mõnusaid 
tooteid.

Erinevate esemete valmimisse on and-
nud oma panuse paljud toredad viim-
silased. Lammaste talvekasukatest saa-
dud villa puhastasid suvel innukalt 
Viimsi malevlased. 

Seejärel läks vill töötlusesse ja saa-
dud lõngast kudusid meie pensionärid 
mõnusaid pehmeid esemeid. Kõik te-
gijad suhtusid oma töösse innu ja ar-
mastusega ja see kandub kindlasti üle 
ka nende toodete soojusesse. Ikka sel-
leks, et jõulud oleksid soojade soovi-
dega!

Meie tootevalikuga saad tutvuda 
Viimsi vabaõhumuuseumi poes. 

Tule astu läbi!
Viimsi vabaõhumuuseum

Soojad kindad ootavad. Foto: Viimsi 
vabaõhumuuseum 

Viimsi vabaõhumuuseum 
kutsub jõulumängule
Kas mäletad, kes on Tahma-Toomas või kuidas tähistati vanasti jõule?  

Tihti juhtub nii, et uued trendid varjutavad vana ning hakkame tasa-
pisi unustama vanu traditsioone. Viimsi vabaõhumuuseumil on hea meel 
kutsuda teid kogupere jõulumängule, kus lastega koos saate meenu-
tada vanu kombeid. 

Pane selga soojad riided, haara kaasa kogu pere ja tule muuseu-
misse! Mängida saab terve detsembrikuu.

Viimsi vabaõhumuuseum

Mängurelvade näitus
Eesti sõjamuuseumis avatud näitusel näeb läbilõiget mängurelva-
dest, millega Eesti poisid on mänginud tsaariajast 1980. aastateni.  

Näitusele on püütud koondada võimalikult palju eri aegadel Eestis 
toodetud mängurelvi – kokku üle 60. Vanimateks eksponaatideks on 
talulaste käsitööna valminud mängurelvad 20. sajandi algusest. Järg-
neb valik iseseisva Eesti lastetubades leidunud sõjalistest mänguas-
jadest ja ka näiteid sellest, millega mängiti sõda II maailmasõja ajal. 
Rikkalikult on esindatud nõukogude periood nii mänguasjatööstuse 
masstoodangu kui ka käsitsi valmistatud mängurelvade näol. 

Näituse eksponaadid pärinevad valdavalt koostaja Sven-Olav Paaveli 
erakogust, kuid väljapanekut on täiendatud ka Tartu mänguasjamuu-
seumi, Tallinna linnamuuseumi ja Kolga muuseumi fondides leiduvaga. 
 Sõjamuuseumis Viimsi mõisas jääb näitus avatuks 2022. aasta märt-
si lõpuni.

Eesti sõjamuuseum

Mängurelvade näitus kutsub üles talletama nendega seotud lugusid. 
Foto: Ruwe Saare, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00



PAKENDIJÄÄTMED Möödunud 
kuu jooksul viisid Tootjavastutus-
organisatsioon OÜ ja Eesti Pakendi-
ringlus Viimsi Laiaküla ja Pärna-
mäe külades läbi kollase koti 
kampaania, et pakkuda elanikele 
võimalust katsetada pakendite 
sorteerimist. Kampaania tulemu-
sena on tänaseks TVO tasuta 
pakendikoti teenusega liitunud 
pea 50 leibkonda ja see arv kasvab 
iga päevaga.

Sarnase kampaania viis TVO mullu ke-
vadel läbi Miiduranna külas, kolmas 
Viimsis tegutsev taaskasutusorgani-
satsioon ETO hiljuti aga ka Pringi kü-
las. “Meil on väga hea meel, et järjest 
enam inimesi peab sorteerimist oluli-
seks ja tahab anda panuse puhtamas-
se keskkonda. Eraldi kiitust väärivad 
kampaaniaga kaasa tulnud külavane-
mad, kes on võtnud pakendite sortee-
rimise teadlikkuse levitamisel liidri rol-
li, teinud aktiivset selgitustööd, aga ka 
abistanud vanemaid elanikke lepingu 
sõlmimisel,” avaldas kiitust TVO tegev-
juht Kristiina Dreimann. Tegelikult on-
gi ju tegemist valdkonnaga, mis eeldab 
mitmepoolset koostööd – riigi, koha-
liku omavalitsuse, taaskasutusorgani-
satsiooni ja inimeste endi. 

Kampaania tõi välja teenuse enam-
levinud murekohad. Näiteks, et lin-
nud-loomad rebivad koti katki enne, 
kui see ära viiakse, ja nii on pakendid 
kõikjal laiali. “Keegi ei taha oma vära-
va taha laiali loobitud pakendeid. Sel-
le mure lahendab konteiner, kust lin-
nud-loomad pakendeid kätte ei saa,” 
märkis Dreimann. 

Teiseks murekohaks on veopäeval 
pakendeid täis koti värava taha tõstmi-
se meelespidamine. “Siin on lahendu-
seks teavitus ehk kaks päeva enne pa-
kendikoti veoringi tuleb selle kohta 
info e-kirja teel, samuti väljastatakse 
veograafik lepingu sõlmimisel ja ala-
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ti saab veopäeva kontrollida teenust 
pakkuva Ragn-Sellsi iseteenindusest,” 
selgitas Dreimann. Koti väljapanekust 
saab vajadusel ka loobuda, teavitades 
teenusepakkujat kaks päeva ette, et et-
tevõte jõuaks muudatused oma logis-
tikaringi sisse viia. “See on oluline just 
peredele, kes reisivad palju ega ole ära-
veopäeval kodus,” ütles TVO juht.

“Sarnaselt korteriühistutele paku-
tava lahendusega võib pakendikontei-
neri võtta paariselamu perede või mit-
me majapidamise peale ja paigaldada 

Viimsilased liituvad pakendite 
tasuta äraandmise teenusega  

näiteks tänava otsa, nii on korraga la-
hendatud mitu murekohta – konteine-
ri rendikulu saab jagada, lisaks jääb ära 
veopäeva meelespidamine, sest oma 
pakendid saab igal ajal ära anda, ja ka 
veoettevõte pääseb konteinerile alati 
ligi,” käis Dreimann välja alternatiivi. 
Nii ei pea pakendite kotte kodus hoius-
tama, vaid need saab kohe konteine-
risse ära viia. 

Eelmainitud kotikampaaniaid on 
kindlasti plaanis ka edaspidi teha, kuid 
Viimsi elanikud ei pea seda ootama 
jääma ja saavad igal ajal teenusega lii-
tuda. “Pakendite kogumise ja ringlu-
sesse suunamisega tegelevad Viimsis 
kolm ettevõtet. Meil kõigil on väike-
sed erinevused teenuse pakkumisel, 
kuid eesmärk on üks – pakkuda ela-
nikele mugavaimat lahendust pa-
kendite äraandmiseks. Nagu me kõik 
valime endale sobivaima telekommu-
nikatsioonipakkuja, saab ka pakendi-
te vedajat valida, tasub vaid ise aktiiv-
ne olla,” kutsus Dreimann üles uurima 
teenusepakkujate erinevaid võimalusi.

R ingKarp on Eesti iduettevõte, mis loob üleriigilist ringnõude süstee-
mi, et vähendada ühekorrapakenditest tekkivat prügireostust. Hetkel 
on võrgustik üheksas Eesti maakonnas ning liitunud on ligi 70 resto-

rani. Nüüd on lahendus jõudnud ka Viimsisse. RingKarbi ühe asutaja Kata-
rina Pappi sõnul sai RingKarp alguse isiklikust probleemist. “Me ei saanud 
restoranist toitu kaasa osta, sest me ei tahtnud enda koju sellega kaasnevat 
prügi,” ütleb ta.

RingKarbi süsteem on lihtne. Toidu prügivabaks kaasa ostmiseks tuleb pa-
luda söögikohal panna see ringkarpi ja karbi eest tasuda ajutine deposiit. Kar-
bi mistahes RingKarbiga liitunud toidukohta tagastades saab klient kas kogu 
deposiidi tagasi või toidu uues puhtas nõus. Seega on RingKarbi süsteem söö-
gikoha kliendile tasuta. Karbid vastavad toiduohutus- ja hügieeninõuetele, on 
lekkekindlad ja kannatavad nii soojendamist kui ka külmutamist. 

“Loomulikult oleme rõõmsad iga toidukoha üle, kes meiega liitub, et prü-
gireostust vähendada. Eriti uhked oleme aga just nende kohtade üle, kes jul-
gevad olla esimesed! Usun, et Hawai Davai samm prügivabama toidu kaasa-
müügi suunas on eeskujuks ka teistele Viimsi toidukohtadele,” on Katarina 
Papp lootusrikas. 

Viimsi Teataja

Viimsis saab nüüd 
toitu kaasa osta prügi 
tekitamata

R I N G N Õ U D

Hawaii Davai poke-kausse ja smuutisid saab nüüd Viimsis osta nii, et 
prügi ei tekigi. Nimelt liitus toidukoht RingKarbi üle-eestilise ringnõude 
võrgustikuga. 

Vasakul Hawai Davai omanik Dan Nurmik ja paremal RingKarbi üks asutajatest 
Katarina Papp. Foto: RingKarp

tasub teada

Esmalt suunatakse kõik kokku kogutud pakendid Ragn-Sellsi sorteerimis-
keskustesse järelsorteerimisse, kus pakendid üksteisest materjalide liikide 
kaupa lahti sorteeritakse. Seejärel lähevad need liigiti järgmiselt: 

  Klaas – eraldatakse värvi järgi ja valdavalt suunatakse Järvakandi 
klaasivabrikusse, kus kvaliteetsemast toorainest saavad uued pudelid. 
Vähemkvaliteetsem klaasmaterjal suunatakse Soome klaasvilla vabrikusse.

  Tetrapakendid – need lähevad Soome ja Poola, sest Eestis ei ole het-
kel ühtegi tehast, mis tetrapakendeid ümber töötleks. Kõige väärtuslikum 
osa tetrapakendist on kartong, millest tehakse kipsplaatide ümbrispaberit.

  Jogurtitopsid – suunatakse granuleerimisse ja nendest tehakse näiteks 
elektripistikuid.

  Kodukeemia pakendid – lähevad valdavalt ekspordiks, see on hea ma-
terjal, mida saab laialdaselt kasutada uute plasttoodete valmistamisel.

  Lihapakendid – nendest valmistatakse plastkaste (transpordikastid, 
hoiustamise kastid jms).

  Kartong – eksporditakse Leetu ja sellest tehakse lainepappi.
  Ajalehepaber – taaskasutatakse Eestis, toodetakse näiteks tselluvilla.
  Metall – sorteeritakse välja magnetite abil ja suunatakse Soome 

ümbertöötlemisele.
  Erinevad krõbisevad pakendid (krõpsu-, jäätise-, kommipaberid) – et 

need on tihti komposiitmaterjalid, mida ringlusesse suunata ei saa, siis 
läheb see põletamisele ehk suunatakse energiasse.

Mis saab pakenditest edasi?

Võimalik lahendus eramajas jäätmete 
kogumiseks. Foto: TVO

Gaili Eding
TVO kommunikatsioonijuht
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kooliga, kuna nad saavad ise kaasa 
rääkida, arutada, mängida, proo-
vida, meisterdada. Laste jaoks on 
gaidluse maailm oma reeglite ja 
traditsioonidega kui mäng, ku-
na tegevused on vaheldusrikkad 
ja toimuvad koos sõpradega. Sal-
gas tegutsedes tekib “meie tunne”, 
millega on tagatud üks inimese põ-
hivajadustest kuuluda gruppi. On 
suur oht, et noor saab endale pal-
ju positiivseid sõpru terveks eluks.  

Laagrid ja välielu
Lisaks iganädalastele oma salga/
rühma koondustele saadakse kok-
ku üleriiklikes laagrites neli kor-
da aastas. Sügisel, talvel ja kevadel 
toimuvad nädalavahetuste laagrid 
koolimajades. Suvel toimub su-
velaager ja võimaluste korral osa-
levad vanemad gaidid teiste riikide 
gaidide ja skautide suvelaagrites. 

Välitegevus on osa meetodist 
noorte kujundamisel. Laagrid, 
matkad, lõkkeõhtud, maastiku- ja 
linnamängud – kõik, mis toimub 
väljaspool kodu ja kooli, arendab 
noorte iseseisvust ja loodusear-
mastust. Loodusega kooskõlas 
elamine ja tegutsemine on olnud 

GAIDID  Suvelaagrid, lõkkeõhtud, telkimine, 
matkamine, õppimine läbi tegevuse – see on 
gaidlus. Nüüd on võimalik gaididega liituda ka 
Viimsis, kus oodatakse gaidirühma 2008. aastal 
sündinud tüdrukuid. Koondused toimuvad 
teisipäeviti kell 18.30–19.45 Viimsi huvikeskuse 
käsitööklassis.

Gaidlus arendab silmaringi, pakub uusi 
kogemusi ja annab sõbrad kogu eluks

G
aidlus arendab iga 
noort tervikuna ning 
pakub laia ampluaa te-
gevusi. Noor saab ise 

leida selle, milles ta on hea, ja proo-
vida uusi asju, mida varem teinud 
pole. Gaidluse missiooniks on ku-
jundada hoolivaid ja keskkonna-
sõbralikke, iseseisvaid ja vastutus-
tundlikke ühiskonnaliikmeid. 

Tegevus toimub salgasüsteemis 
iganädalaste kokkusaamiste ehk 
koonduste vormis. Salgas on 6–8 
liiget ning nendega tegeleb gaidi-
juht. Koonduste tegevused toimu-
vad järguprogrammi põhjal, milles 
leidub oskusi ja teadmisi seitsmes 
kategoorias: gaidlus; laager; Eesti ja 
maailm; igapäevaoskused; tervis ja 
ohutus; loodus ja keskkond; pere, 
sõbrad ja suhtlemine. 

Sõpradega üheskoos
Õppimine käib läbi tegevuse ja se-
da nimetatakse gaidlikuks meeto-
diks. Õppimine ei seostu laste jaoks 

alati osa gaidlusest. Rõhku ei pan-
da mitte ainult looduses ellujäämi-
sele, vaid seal edukalt elamisele. 
Looduses viibimisega kaasnevad 
kohustused ja tuleb käituda vastu-
tustundlikult. Noored õpivad seda 
välitegevuses kiiresti ja saavad hin-
damatuid kogemusi.

Maria Bulak
gaidide juhendaja

Viimsi JK hoo-
aeg kulminee-
rus esiliiga B 
võiduga. Foto: 
MRJK

Viimsi ja Pirita Jääkarude gaidirühm Viimsi ühe võimsama puu juures geopeituse aaret 
otsimas. Foto: erakogu

JALGPALL  Öeldakse, et sea 
endale eesmärk, tükelda see 
väiksemateks eesmärkideks ja 
hakka tegutsema. Martin Reimi 
Jalgpallikooli esindusmees-
konnaks olevas Viimsi JK täpselt 
nii tehtud ongi.

Kolm hooaega tagasi tuli Ivo Leht-
mets 2003–2004 poistega mees-
te sekka mängima. Esimene aasta 
mängiti noortega peamiselt II lii-
gat, aga kuna paralleelselt oldi esi-
liiga B-s, siis noored said ka kõrge-
mat liigat proovida. Treener uskus 
neisse algusest peale, aga teadis, 
et kohe ahneks minna ei tohi. Nii 
oli esimese hooaja eesmärk liigas-
se (nii esiliiga B-sse kui ka II liigas-
se) püsima jääda, poisse harjuta-
da meestega mängima ja vaikselt 
kasvada veel suuremaks ja tuge-
vamaks. 

Võidust sai tõsiasi
Selle hooaja eesmärgiks seati edasi-
pääs esiliigasse ja see sai valjult väl-
ja öeldud. Ivo Lehtmets nägi, et see 
on võimalik. Ta uskus poistesse. 

Hooaeg tekitas juba alguses 
tunde, et kõik on liiga hea, et tõ-
si olla. Püsisime stabiilselt tabe-

MRJK esindusmeeskond tegi Viimsi jalgpalli ajalugu

li eesotsas. Samas kogu aeg peas 
vasardamas mõte, kas poisid ik-
ka peavad lõpuni vastu. Harju JK 
Laagri oli püsivalt kuklasse hinga-
mas. Omavahelised mängud on ol-
nud tasavägised ja väga pingelised 
lõpuni välja. Isegi viimane mäng, 
kus juba mõlemale osapoolele oli 
selge, milline tulevik neid ootab, 
oli täis üllatusi. Meie jaoks kulmi-

neerus see kaotuse, Sõerde silma-
koopapõhja ja ülalõualuu murruga. 
Samas, nagu öeldud, kõik oli juba 
varem otsustatud ja mängu lõppe-
des kuulus just meile võitjate ka-
rikas. Ka parim väravakütt esiliiga 
B-s tuli Viimsi JK-st – Karl Anton 
Sõerde. Aasta eesmärgiks oli eda-
sipääs esiliigasse, aga me võtsime 
midagi enamat! Me võtsime võidu!

Publik on meiega
Tegelikkuses kinnitasime oma lii-
ga võidu ära juba paar mängu va-
rem kodustaadionil, kus saime 
oma kergendust ja esimesi emot-
sioone kodupublikuga jagada. 
Siinkohal tulekski esile tõsta fak-
ti, et Viimsi jalgpallipublik on kõi-
ge aktiivsem kodumängudel käia 
ja seda nii esiliiga B kui ka esiliiga 

keskmisi publiku numbreid vaa-
dates. See teeb võidust meie jaoks 
ka võidu meie publikule. Oleme 
olnud algusest peale arvamusel, 
et koos suudame rohkem. Kodus, 
kõigi toetajate ees pingutad juba 
alateadlikult rohkem. Oma sõb-
ra, vanemate või üldse kogukon-
na ees on kaotus paratamatult 
valusam. Usume siiralt, et meie 
edus mängisite rolli ka teie kõik, 
kes mängudele kohale tulite ja oli-
te osaks ajaloost. 

Meeskonnas peitub jõud
Esiliiga B-s mängisid kandvat rol-
li Oskar Jõgi, Martin Jälle, Ras-
mus Kala, Karl Erich Kaljuvere, 
Johannes Theodor Kollist, Mar-
kus Kont, Karl Markus Kõivas-
tik, Johann Kõre, Robert Laid-
vee, Gregor Lehtmets, Aleksander 
Ojamets, Oscar Ollik, Miikael Jo-
hann Raassalu, Karl Anton Sõer-
de, Ken-Marten Tammeveski, Ro-
bert Vahe, Markus Valkna, Robin 
Kane, Rasmus Armas, Oskar Mä-
gi. Asja teeb eriti ägedaks see, et 
kahekümnest mängijast neli ei 
ole meie oma klubi kasvandi-
kud. Rasketel hetkedel olid abiks 
Rauno Otsasoo, Alari Verev, And-
res Oper, Geir-Kristjan Suurpere, 
Mirko Nõmmsalu, Arli Salm, And-
res Joosep, Oliver Vaks, Rain Räh-
ni, Julius-Mihkel Hiie. 

Kõik koos oleme teinud ajalugu!

Erle Meresmaa
MRJK kogukonnajuht

  Gaidlus on rahvusvahe-
line noorteliikumine, kuhu 
kuulub 2021. aastal 10 miljo-
nit gaidi. Gaidide rahvus-
vaheline katusorganisat-
sioon on WAGGGS (World 
Association of Girl Guides 
and Girl Scouts). See on maa-
ilma suurim vabatahtlik liiku-
mine tüdrukutele ja noortele 
naistele.

  Gaidide vanusegrupid
Õrnakesed/tatsajad – kuni 
6-aastased; hellakesed/
hundukesed  – 7–11 aasta 
vanused; gaidid – 12–15 aasta 
vanused (Viimsis alustas 
2021. oktoobris tegutsemist 
gaidirühm 2008 sündinud 
tüdrukutele); vanemgaidid  – 
16–26 aasta vanused.

  Viimsi gaididega liitu-
miseks võtta ühendust 
gaidijuhi Maria Bulakiga 
e-posti aadressil maria.
bulak@gmail.com.

Gaidide 
liikumisest
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“Minu kõige suurem väljakut-
se ühepaadiga on vaikne keerutav 
tuul, kuna siis pead keskenduma 
sada protsenti. Närv peab olema 
väga tugev. Kahepaadil on aga vas-
tupidi, siis on hästi suur väljakut-
se just tugev tuul,” sõnab Sandra. 
Tema kõige ekstreemsemad ko-
gemused ongi pärit kahepaadist. 
“Esimene aasta oli väga raske, ku-
na olime paadi jaoks liiga kerged 
ja puhusid tugevad tuuled. Meil 
oli väga palju ümberkäimist ja uju-
mist. Ükskord läksime tugeva tuu-
lega vahetult enne finišit ümber. 
Kui tahtsime paati püsti tõmmata, 
avastasime, et svert on kadunud. 
Olukord lahenes sellega, et Uku 
tuli meile appi ja aitas paati veidi 
keerata. Sain sverdi kätte ja tõm-
basime paadi püsti. See sõit kah-
juks kirja ei läinud, kuid võistluse 
lõpetasime kolmandatena. Lõpp 
hea, kõik hea.”

Mia Marial on samuti jagada 
üsna ekstreemne kogemus. “Kolm 
aastat tagasi Türgi treeninglaag-
ris lükkas suur laine mu kai va-
hel paadiga ümber, nii et lendasin 
purje peale. Järgmise lainega olek-
sin lennanud koos paadiga kivides-
se, kuid õnneks sõbrad ujusid mi-
nuni ja päästsid nii minu kui paadi. 
Sellistes olukordades peabki kõige 
rohkem endaga võitlema ja rahu-
likuks jääma, sest paanikasse sat-
tumine ajab sõna otseses mõttes 
põhja,” ütleb südikas tüdruk. 

Noored purjetajad võivad en-
da üle uhked olla, sest kooli kõr-
valt ei ole kerge mitu korda nä-
dalas trenni teha ja suvehooajal 
pea igal nädalavahetusel võistle-
mas käia. Raske töö tasuna on neil 
saavutustena mõndagi ette näida-
ta. Mia Maria tuli 2020. aastal U16 
Optimist klassis tüdrukute Eesti 
meistriks ja kvalifitseerus EM-ile. 
Sel aastal võitis ta Zoom8 klassis 
Eesti karikasarja. Sandra saavu-
tas Zoomi Eesti meistri võistlus-
tel tänavu üldkokkuvõttes 2. koha  
ja tüdrukute arvestuses sai kaela 
kuldmedali. Kahekesi koos tulid 
noored purjetajad RS Feval tüdru-
kute arvestuses Eesti meistriks (üld-
arvestuses 2. koht).

PURJETAMINE Käesoleva aasta kevadel 
Miidurannas tegutsemist alustanud Uku Kuusk 
Purjespordikoolil on selja taga edukas hooaeg. 
Eesti meistrivõistlustelt ja karikasarjast toodi hulk 
medaleid. Teiste seas särasid individuaalselt 
Zoom8 klassis ja üheskoos kahepaadil RS Feva 
võistlevad Sandra Sinivee (14) ja Mia Maria 
Lipsmäe (16).

Kaks tüdrukut, kolm paati, üks eesmärk

T
änaseks on mõlemad 
tüdrukud purjetanud 
seitse aastat ning naudi-
vad oma ala täiega. “Mul-

le meeldib tunne, mida purjetami-
ne minus äratab. Samuti meeldib 
tugeva tuulega mööda merd ki-
hutamine, kus saab oma negatiiv-
sed emotsioonid välja elada ja neid 
positiivsetega asendada. Erinevalt 
koolipingis istumisest saab merel 
ennast vabalt tunda. Tänu purjeta-
misele olen kindlasti saanud palju 
“elukooli”, mis tuleb tulevikus roh-
kem kasuks kui lihtsalt koolipingis 
istumine. Olen saanud ka palju tut-
vusi ning unustamatuid mälestusi,” 
kirjeldab Mia Maria.

Sandrat köidab see, et purjeta-
mine on alati erinev ja väljakutsuv. 
“Iga päev on erinevad tingimu-
sed ja olud. Merel ununevad kõik 
kaldapealsed probleemid ja saab 
paariks tunniks ennast vabalt tun-
da. Tänu purjetamisele olen leid-
nud väga palju sõpru, kes teevad 
trennid ja võistlused alati väga lõ-
busaks. Lisaks on mul tore treener, 
kes mind alati toetab ja nõu annab,” 
sõnab ta.

Mõlema neiu meelest on Viim-
sis purjetamiseks väga head ja 
mitmekülgsed tingimused. “Mit-
mekesised ilmastikuolud on tree-
nimiseks väga kasulikud. On hea, 
kui oma kodukohas saad kogeda 
eripalgelisi tingimusi, mis tulevad 
tulevikus võistlustel kasuks,” leiab 
Mia Maria. “Miidurannas on alati 
keerutav tuul, millega on väga hea 
treenida, ning sadamas on mõnu-
sal rahulik ja piisavalt ruumi,” lisab 
Sandra.

Väljakutseid ja põnevust 
jagub
Igaüks, kes on korra merel käinud, 
teab, et purjetamine on väljakut-
seid pakkuv ala, kuna ilmast sõltub 
väga palju. “Kergekaalulistele nagu 
mina on tugev tuul väga suur väl-
jakutse ning sellega toimetulemi-
ne eneseületus. Veelgi suuremaks 
proovikiviks on aga enda emotsioo-
nidega tegelemine, rahulikuks jää-
mine ja kaine mõistuse säilitamine, 
sest purjetades juhtub nii meeldi-
vaid kui ka ebameeldivaid üllatusi, 
mida ise kontrollida ei saa. Näiteks 
tuule pööramised, varustuse pu-
runemine, konkurendid jne,” sel-
gitab Mia Maria. Ta lisab, et mõõ-
naperioodidel mitteallaandmine 
ja edasivõitlemine paremate tu-
lemuste nimel on üks suurimaid 
väljakutseid. “Kui raske töö ja vaev 
hakkab vilja kandma, siis saad en-
nast tänada ja olla uhke, et alla ei 
andnud ja sihikindlalt eesmärgi 
poole püüdlesid,” ütleb ta.

Ühepaat vs kahepaat 
Kuna Sandral ja Mia Marial on ko-
gemus nii ühepaadis kui ka kolm 
aastat kahepaadis, oskavad nad 
kahte klassi võrrelda. “Paadid on 
päris erinevad. Kahepaadis pead 
kindlasti arvestama teise osapoo-
lega, leidma omavahel kompro-
missi ja tegema järeleandmisi, sest 
muidu tekivad tülid. Ennast tuleb 
teisele selgelt väljendada, et välti-
da arusaamatusi. Ühepaadi eelis 
on see, et kui midagi plaanipära-
selt ei lähe, oled ainult sina süüdi 
ning kedagi teist otseselt alt veda-
da ei saagi. Kui kahepaadis teeb üks 
vea, siis kannatavad mõlemad,” sel-
gitab Mia Maria. Ta armastab kahe-
paadi juures aga seda, et selles saab 
õppida teineteist paremini tundma 
ja austama. “Samuti on kirjeldama-
tult hea tunne, kui saad koos sõbra 
ja soodimehega rõõmustada kor-
daminekute üle. Peale rõõmu jagub 
mõistagi teisi emotsioone – viha, 
pisaraid, raevu jne, kuid kõik need 
emotsioonid aitavadki meil are-
neda inimesena ja teevad mind ja 
mu soodimeest lähedasemaks,” tõ-
deb ta.

Sandra lisab, et pärast võist-
kondlikku sõitu võtavad nad ta-
valiselt kokku, mis läks halvas-
ti ja mis hästi, teevad uue plaani 
ja üritavad eelmise sõidu vigadest 
õppida. Paratamatult tuleb algu-
ses teineteise teravaid nurki ma-
ha lihvida ja üksteist tundma õp-
pida. “Sel aastal meil erimeelsusi 
ei esinenudki, kuna meie kom-
munikatsioon on juba väga hea 
ja mõistame üksteist paadis vä-

ga hästi. Kahel varasemal aastal 
oli väga palju erimeelsusi. Need 
lahendasime enamasti vee peal 
ära, et uueks sõiduks koostöö su-
juks. Kui kord pidime oma mere-
pealse tüli kaldal ära lahendama, 
siis sõlmisime kokkuleppe, et kõik, 
mis merel on, jääb merele. Kaldal 
oleme alati sõbrad,” räägib Sandra.

Tema sõnul võtavad nad võist-
lusi väga tõsiselt ja üritavad alati 
maksimumi anda. “Muidugi on va-
hepeal keskendumisega problee-
me, kui jääme lobisema asjadest, 
mis sõitu ei puutu, kuid võtame en-
nast jälle kokku ja keskendume sõi-
dule,” ütleb ta. Kokkulepitud reeg-

lid on sellised, et roolimees (Mia 
Maria) annab soodimehele (Sand-
ra) kogu aeg teada, mida ta teeb. 
Kui näiteks tahab pautida, siis üt-
leb ja soodimees saab ennast pau-
diks valmis panna. 

“Me ei süüdista halbades sõitu-
des enam teineteist, vaid liigume 
järgmise sõidu juurde ja üritame 
paremini teha. Esimesel aastal oli 
meil pidevalt tülisid sõitude pärast, 
kuna kord ei sobinud ühele see ja 
teisele teine. Kolmandal aastal sai-
me kogu aeg läbi ja tegime otsuseid 
ühel meelel. Oleme kõvasti eda-
si arenenud ja kavatseme veel are-
neda,” võtab Sandra kokku.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Kui alguses 
tuli Mial (esi-
plaanil) ja 
Sandral kahe-
paadis ette ka 
arusaamatusi, 
siis nüüd on 
nad alati ühel 
meelel. Fotod: 
Mari Raus

tasub teada

  Kooli esimene purjetamise hooaeg 14. mai – 18. november = 
23 nädalavahetust.

  Osaleti 21 võistlusel: 17 Eestis, 4 välismaal (Taani, Itaalia, Türgi).
  EKV ja EMV sarjas (ühepaadid, kahepaadid, meeskondlik) toodi 

15 medalit (10 kulda, 4 hõbedat, 1 pronks). Lisaks medaleid teistelt 
kohalikelt võistlustelt.

  EKV ja EMV sarjas osales 18 noort. Teistel kohalikel ja algajate 
võistlustel osales lisaks 20 noort.

  Hetkel õpib koolis ligi 50 last.
  Suvel läbis purjetamise algõpetuse kursuse 45 last, kellest 

umbes pooled jätkasid regulaarsete treeningutega.
  Suvehooajal on kodusadamaks Miiduranna sadam. Talvehoo-

ajal treenitakse Pirita terviseradadel, ujulas, spordisaalides (PMG, 
Viimsi kool).

Võta ühendust, kui tunned huvi purjetamise vastu! Hea füüsilise 
ettevalmistusega saab alustada juba talvehooajal. Esimese hooaja 
kohta saab rohkem lugeda ja pilte vaadata Uku Kuusk Purjespordi-
kool Facebooki lehel. 

Uku Kuusk Purjespordikoolist

Kui merel 
midagi juhtub, 
tuleb alati 
rahulikuks 
jääda. 
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R E A K U U LU T U S E D

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 

Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, lume korista-
mine, heki lõikus ja pügamine. Korst-
napühkija ja pottsepa teenused. Tel 
5348 7318, igor@inkteenused.ee.  

Ehitus 
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivi-
de ja äärekivide paigaldus Tallin-
nas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! E-post in-
fo@ormikivi.ee, tel 525 5851, www.
ormikivi.ee.

Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. in-
fo@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  
www.viimsikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 
507 4178.

Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd, 
veerennide puhastus ja akende 
pesu. Tel 5638 8994, e-post 
kpe.kpe@mail.ee.

Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee.

Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).

Teostan erinevaid üldehitus- ja 
remonditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-
tehnilised tööd, elektritööd (olemas 
B2 pädevus). Tel 552 7217.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transpordi-
teenuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.

Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb õmblus- ja parandus-
töid ning õmbleb kodutekstiile. 
Tel 524 2109, Heljo.

Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kui kord on läinud käest garaažis, 
pööningul, keldris või panipaigas – 
aitame korrastada, vajadusel 
utiliseerida või turundada. Helista 
julgelt tel 565 3489.

Pakun Viimsis kodukoristusteenust. 
Olen saanud erialase väljaõppe, 
oman loomupärast vajadust hoida 
korda ja puhtust ning teen tööd sü-
damega. Kui tunned, et kõnetab, 
võta julgelt ühendust marhostou@

gmail.com või helista tel 514 7779.

Pakkuda Viimsis hobisõidukitele 
talvituse kohti aiaga piiratud ja 
kaameratega valvatud territoo-
riumil, katuse all. Tel 5556 3534, 
Meelis.

Eraisik otsib finantspartnerlust 
klassikaliste limusiinide rendi alus-
tamiseks Eestis. Autodel jäänud 
liisingut Soomes, mis on vaja Ees-
tisse üle tuua. Helsingi filiaali ko-
duleht CLASSICLS.FI (osad autod 
huvi korral müügiks). Sobivate ruu-
mide leidmisel alustame enne 
uut aastat, rohkem infot tel 5556 
3534, Meelis.

1978. aasta Cadillac limusiin loo-
dab leida talve jooksul rooste pa-
randajat. Kui on aega nokitseda, 
helista palun 5556 3534, Meelis.

Otsin sõiduautode hoiustamise 
ruume, kuhu oleks 24/7 juurde-
pääs. Tel 5556 3534, Meelis.

Pakun eratunde inglise ja saksa 
keeles, kõikidele tasemetele. Ela-
sin üle 10 aasta Londonis ja Ber-
liinis, lõpetanud inglise filoloogia 
eriala. Oskan luua pingevaba ja 
rõõmsa õhustiku, teretulnud on ka 
kakskeelsed õppurid. Hind 15–20 
eurot tund. Elan Viimsis, kohtumis-
paik virtuaalne või füüsiline. Koos 
leiame lahenduse! Tel 5905 6292. 

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 

kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.

Müüa puitbrikett RUF 180 €/960 kg 
ja ümar 190 €/960 kg, pellet pre-
mium 6 ja 8 mm 210 €/960 kg, 
kütteklotsid 2,5 €/40 l kott, lepp 
3,60 €/40 l kott, kask 3,80 €/40 l 
kott. Tel 517 0257.

Pellet al 185 €/alus, RUF brikett 
al 135 €/alus, küttepuud al 47 €/
ruum. Kõik ühest kohast! Head 
hinnad! Tel 600 0136, 520 0093, 
Puu24.ee.

Müüa kuiv küttepuu 30 cm, võrk 
40 l – lepp 3 €, kask 3.50 €. Tel 
527 0884.

Too oma liigsed asjad müüki 
Realiseeri.ee-sse. Ostame vana-
vara, tarbeklaasi ja keraamikat. 
Info tel 688 8300, 502 4439, 
e-mail pood@realiseeri.ee.

Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, ar-
velt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vormista-
mine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.

Kodumaine kartul, köögivili ja mesi 
kojutoomisega. Tellimine ja lisainfo 
telefonil 5865 2190.

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Laias valikus ja soodsa hinnaga
madratsid ja voodid

(erimõõtudes tellimise võimalus)
Hea hinnaga kasukad ning naiste-

riided ja jalatsid – otse USA-st

poes Riietering 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel 
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HEA BUSSIJUHT VIIMSI PIIRKONNAS, LIITU MEIEGA!
Tule ja abista reisijaid igapäevaselt ning vii nad Viimsi valla liinidel soovitud sihtpunkti!
Suhtle rõõmuga eesti keeles
Tule jaga oma pädevust rooli keeramises
Täienda oma pühendumusega meie ühtehoidvat meeskonda

Pakume stabiilset graafikujärgset tööd.  Sobib hästi hea tervisega pensionärile. 
Bruto töötasu orienteeruvalt 1300 eurot. Hansabuss on pika ajalooga aus 
tööandja. Täidame oma lubadusi ja kohtleme kõiki sõbralikult ning austavalt.

Lisainfo:  Personalijuht Marina Sonn 
+372 671 3267   hansabuss.ee/liitumeiega

  tel: 6099910    e-post: info@olenterve.ee   Pood: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 

TÄHELEPANU
PÄKAPIKUD!

www.olenterve.ee
kõik lastetooted 

detsembris
-10%! EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET • KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI
EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

PUITBRIKETT PELLETKAMINAPUUD

Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

Lume ja jäätõrje katustelt
MEIEGA SAAB ÜHENDUST
kpe.kpe@mail.ee • tel 5638 8994 •          K.P.E. OÜ

Aadress: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 

E-post: info@viimsihammas.ee                          Tegevusloa nr. LO4228 

Soovid jõuluvanalt

terveid hambaid?

Tule parem

  Viimsi Hambakliinikusse!

60 999 10

www.viimsihambakliinik.ee
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spaahotellid.ee

Hooli oma
lähedastest,

tee kingitused
kontaktivabalt!

KORRALDA MEELEOLUKAS 
FIRMASÜNDMUS VIIMSI SPA 

ELAMUSTEKESKUSES!

• Viimsi kino 3 kinosaali

•  3 eriilmelist seminariruumi

•  115 hotellituba

• Rikkaliku valikuga buffet-restoran

•  Inglise pubi Black Rose ja elav muusika

• SPA ja saunakeskus

• SPA18+ saunakeskus ainult   
   täiskasvanutele

• Ilukeskus

• Spordiklubi, rühmatreeningud 
   ja saunajooga

• Eesti suurim veekeskus
    Atlantis H2O Aquapark

spatallinn.ee
konverents@spatallinn.ee

Selver on mainekaim eestimaine kauplustekett,
mis on tegutsenud aastast 1995.

TULE VIIMSI
SELVERISSE TÖÖLE!

TEENINDAJAKS (kassa, SelveEkspress)
TRANSPORDITÖÖLSEKS

KAUBAKATEGOORIAJUHIKS 
ÖISEKS KAUBAPAIGUTAJAKS

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest
saad meie kodulehelt www.selver.ee

Kandideerimiseks palun saada oma CV personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluses.

Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337,
Selveri personaliosakond.
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Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5620 8888

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:

tootmis- ja majapidamistöödest 
ehituse ja remondini

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kristiines: Sõpruse pst 27

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

25€
VARAJASE

BRONEERIJA
SOODUSTUS

KINGID KÕIGILE
ÜHE KÄIGUGA!
Randvere tee 1b, Miiduranna
E–R  9–20
L–P  9–19

Vaata ka e-poodi: pood.magaziin.ee
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kopärase nime valida (näiteks San-
tiago, Mateo või Maria Fernanda!) 
ning seltskonna saab jagada ka-
heks võistkonnaks, kes omavahel 
lõbusasse lahingusse asuvad. Män-
gu teeb veelgi lõbusamaks mõni 
mehhikopärane lisandus, näiteks 
nõue lükata bowlingukuul veere-
ma salsasammudega või ise samal 
ajal midagi mehhikopärast hüüdes 
(Hola!). Pidu pidada mehhiklased 
oskavad ning miks mitte nendest 
selles osas eeskuju võtta.

Üks tõeline Mehhiko pidu tä-
hendab ka rohkelt suurepärast 
toitu – mõnusaid snäkke, mis oma 
tulisuses ja vürtsikuses keele al-
la viivad. Fiesta Mexicana laud on 
lookas muidugi mehhikopärastest 
ampsudest, mille hulgas takovaa-
gen rebitud sealihaga, puuvilja- ja 
nachovaagen, vürtsikad kanatii-
vad ja jalapenoampsud. Hoolit-
setud on loomulikult ka selle eest, 
et kurk kuivama ei hakkaks. Ning 
kui seltskonda satub mõne muu 
maitse-eelistusega peoline, siis 
saab alati menüüst endale mida-
gi meelepärast lisaks tellida. Kuul-
saali toiduvalik on tõeliselt rikka-
lik, kus leidub värskeid salateid, 

SISUTURUNDUS Fiesta! Pidu! Kui eelistad 
korraldamise asemel ka ise pidu nautida, siis vali 
meelepärane peopakett Kuulsaalist.

K
ui tavaliselt algab peo 
planeerimine koha ot-
simisest, toidu valmis-
tamisest või tellimisest, 

meelelahutuse planeerimisest ning 
miljonist muust detailist, siis Kuul-
saalis on kõik juba olemas. Vali vaid 
sobiv pakett välja ning kutsu pidu-
lised kokku. Kuulsaali peopaketti-
de hulgas leiab sobivaid nii laste-
le, noortele kui ka täiskasvanutele. 
Viimastele on näiteks chill out, pe-
re- või sõbrapakett ja mitu-mitu 
muud võimalust. Kõige uuem va-
lik on aga midagi tõeliselt erilist – 
Fiesta Mexicana ehk Mehhiko stii-
lis pidu!

Hoogne muusika, oivalised suu-
pisted, kaasahaarav meelelahutus 
ning palju toredaid sõpru – kõik 
see ootab pidulisi Kuulsaalis. Fiesta 
Mexicana peo muudab meeleolu-
kaks muidugi bowlingumäng, mida 
saab nautida ligi kaks tundi ja lausa 
kahel rajal korraga. Selleks õhtuks 
võib ju iga osaline endale mehhi-

burgereid, vrappe, pastasid ja pal-
ju muud. 

Kui vajalikust tulisusest ning 
puusanõksudest siiski puudu jääb, 
võib loomulikult ka mõne muu 
peopaketi valida. Sportlikult lõbus 
bowlingumäng koos hea toidu-joo-
giga kuuluvad alati paketti ning 

  Kuulsaal on Viimsi 
Keskuse II korrusel avatud
E–N 14–22, R 14–23, 
L 11–23 ja P 11–22

  Broneerimine: 
kuulsaal.ee

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Fiesta 
Mexicana 
laud on lookas 
mehhiko-
pärastest 
ampsudest. 
Foto: Katrin 
Press

Uus peopakett Kuulsaalis!
Tuline ja maitsev Fiesta Mexicana

suurepärane elamus on garantee-
ritud. 

Põhjuse Kuulsaalis kuulide vee-
retamiseks ja maitsvate suupistete 
nautimiseks leiab ju alati – olgu sel-
leks lähenev aastavahetus, hiline-
nud sünnipäevapidu või lihtsalt lõ-
bus kokkusaamine.

Aasta
oodatuim aeg

facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee

Sõpruse tee 15, Viimsi
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Поэтому мы рекомендуем получить бустерную дозу вакцины 
всем пожилым людям в возрасте старше 65 лет, у которых после 
прохождения курса вакцинации прошло более шести месяцев, 

а также тем, кто больше всего контактирует с людьми, относящимся к 
группе риска – работникам сфер здравоохранения, социальной защиты и 
образования:e.
A) Если Вы старше 65 лет и с момента завершения курса вакцинации 
прошло не менее шести месяцев 
Пожалуйста, свяжитесь со своим семейным врачом. Бустерные дозы вакцины 
предлагаются в первую очередь у семейного врача. Если Вы планируете 
сделать бесплатную прививку от гриппа и Вам это удобно, то обе вакцины 
можно сделать в один и тот же день.  Людей старше 65 лет при желании 
вакцинируют и в других региональных пунктах вакцинации. Пожалуйста, 
забронируйте себе время для прохождения вакцинации по телефону или 
посредством диги-регистратуры. 

Б) Если вы работаете с людьми, относящимися к группе риска 
Вакцинацию работников школ организует школьная медсестра, которая 
может вакцинировать сама или направить в ближайший пункт вакцинации. 
Чтобы вакцинироваться, Вам следует связаться со школьной медсестрой, 
которая даст дальшейшие указания.  

Если школьная медсестра направит вас в ближайший пункт вакцинации, 
то следует забронировать себе время по телефону или посредством диги-
регистратуры. 

Работники сферы социальной защиты как правило обращаются к 
предприятию, организующему вакцинацию в их уезде. В домах попечения 
вакцинацию осуществляют лица, оказывающие услугу сестринского ухода. 

Работнику сферы здравоохранения следует обратиться к своему 
работодателю. 

   
Что такое бустерная доза и кому она показана:  
• Бустерная доза вакцины против COVID-19 – это третья доза, которая 
требуется людям старше 65 лет и совершеннолетним жителям домов 
попечения, если после завершения курса вакцинации прошло не менее 
полугода (шести месяцев).
• Для людей с иммунодефицитом бустерная доза означает четвертую дозу 
вакцины, которую следует сделать, если после получения дополнительной, 
третьей дозы вакцины против COVID-19 прошло как минимум полгода.  
• Пациентам с иммунодефицитом, переболевшим COVID-19 следует 
обсудить необходимость введения бустерной дозы со своим иммунологом. 
• По собственному желанию бустерную дозу могут получить и лица моложе 
65 лет, работающие с людьми, относящимися к группе риска, работники 
сфер здравоохранения, социальной защиты и образования, если с момента 
завершения курса вакцинации прошло не менее полугода. 
• Для прочих лиц, моложе 65 лет и прошедших курс вакцинации, срочной 
необходимости в получении бустерной дозы нет, так как для них риск 
тяжелого течения COVID-19 как правило невысок. При желании бустерную 
дозу можно получить через восемь месяцев после прохождения курса 
вакцинации. 
• Лицам, переболевшим COVID-19  и вакцинированным одной или двумя 
дозами, или переболевшим повторно, введение бустерной дозы на данный 
момент не считается необходимым.  
• Дополнительную дозу вакцины можно получить и во всех пунктах 
вакцинации, где не требуется предварительная регистрация. 

Вакцина и организационная информация:
• В качестве бустерной дозы предлагается вакцина Pfizer/BioNTechi под 
названием Comirnaty. Вакцина Comirnaty подходит в качестве бустерной 
дозы независимо от того, посредством какой из используемых в Эстонии 
вакцин против COVID-19 был проведен курс вакцинации. 
• Возможные реакции после введения бустерной дозы аналогичны реакциям 
после введения второй дозы. Большинство из них – это локальные побочные 
эффекты, которые считаются легкими и проходят за пару дней. Имеющиеся 
на данный момент сведения указывают на то, они появляются несколько 
чаще, чем побочные эффекты после получения второй дозы. 
• Лица в возрасте 64 лет и моложе, у которых с момента завершения 
курса вакцинации прошло восемь месяцев, при желании могут получить 
бустерную дозу в ближайшем пункте вакцинации. Подходящий пункт можно 
найти на странице https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/

 www.haigekassa.ee/ru

Б УС Т Е Р Н Ы Е  Д О З Ы 

Исследования показали, что приобретенный иммунитет вакцини-
рованных и переболевших со временем ослабевает, и у пожилых 
людей это происходит сильнее и быстрее, чем у лиц моложе 65 лет. 

Что такое бустерная доза?

МИФ: Вакцины неэффективны, 
поскольку вакцинированные лю-
ди заражаются сами и являются 
переносчиками вируса.

Согласно данным члена научного 
совета, профессора математической 
статистики Тартуского университета 
Кристы Фишер, вероятность заболеть 
коронавирусной инфекцией у вакци-
нированного человека в 4 раза ниже, 
чем у невакцинированного.

Одна из главнейших целей вак-
цинации – защитить от тяжёлого 
течения болезни. У вакцинированного 
человека вероятность тяжёлого тече-
ния заболевания COVID-19 сни-жае-
тся более чем в 8 раз. Кроме того, что 
снижается тяжесть и продолжитель-
ность заболевания, вакцинация помо-
гает сократить распространение вируса.

Для тех, кто уже переболел и про-
шёл вакцинацию, вероятность зара-
зиться повторно снижается в 20 раз.

Необходимо помнить, что пере-
несённое заболевание связано со зна-
чительными рисками. Например, в 
среднем 7% заболевших нуждается в 
больничном лечении, а смертность 
среди пациентов в больнице состав-
ляет 14%, у многих выживших возни-
кают продолжительные нарушения 
состояния здоровья.

По состоянию на 21 сентября по 
крайней мере 1 дозой вакцинировано 
749256 человек, что означает охват 
иммунизацией среди взрослого на-
селения — 66,2%. По состоянию на 21 
сентября в больницах из-за COVID-19 
находилось 154 человека, из них не-
вакцинированных было 110. То есть 
если среди взрослого населения Эсто-
нии невакцинирована треть, то среди 
людей, находящихся в больницах, 
таких почти три четверти.

МИФ: Вакцины от коронавируса 
провоцируют развитие в венах 
тромбов.
Действительность: Вакцины от CO-
VID-19 на основе мНРК (Pfizer и Mo-
derna) не связаны с возникновением 
тромбов (сгущением крови сосудах). 
В Эстонии в настоящий момент при-
меняются вакцины Pfizer, Moderna и 
Janssen. Все тревожные сигналы регу-
лярно анализируются в ходе оценки 
больших объемов данных. Тромбоз и 
эмболия возникают у вакцинирован-
ных мНРК-вакцинами не чаще, чем у 
невакцинированных.

Не стоит забывать, однако, что в 
случае заболевания COVID-19 риск 
возникновения тромбоза в 16-20 раз 
выше, чем у здорового человека. Цель 
вакцинации от COVID-19 и есть пре-
дупреждение тяжёлого течения болез-
ни, в том числе и возникновения 
тромбов во время заболевания CO-
VID-19. Лицензии на продажу вакцин 
от COVID-19 выдают, опираясь на дос-
таточный объем данных. И совер-
шенно нормально, что клинические 
испытания продолжаются (так же, как 
и в отношении других лекарственных 
средств).

МИФ: По данным американского 
Центра по контролю за заболева-
ниями (CDC) и Системы отчётности 
о побочных эффектах вакцин 
(VAERS) в США после введения 
вакцины умерло почти 1000 чело-
век.

Действительность: Система отчёт-
ности VAERS содержит все рапорты, 
которые вносятся туда и не отражает 
подтверждённые случаи побочных 
эффектов или смерти после получения 
вакцины.

Вопросы о составе и 
действии вакцин

Внесение этих сведений в базу 
данных не контролируется и она со-
держит случаи, когда связь между 
вакциной или лекарством и реакцией 
порой отсутствует.

Миф: После вакцинации в домах 
попечения смертность выросла, 
также стало больше случаев 
нарушения здоровья.

Действительность: То, что коли-
чество смертельных исходов в домах 
попечения связано с вакцинацией от 
COVID-19, не нашло подтверждения. 
При этом в домах попечения имели 
место вспышки заболеваемости, 
которые унесли с собой жизни людей.

МИФ: Вместе с определёнными 
вакцинами в человеческий орга-
низм попадают возбудители бо-
лезни, которые наносят вред здо-
ровью.

Действительность: Вакцины не ос-
тавляют в организме возбудителей бо-
лезни.  

Вакцины на основе мНРК и адено-
вируса не содержат возбудителей бо-
лезеней, только необходимую для 
производства антигенов информацию 
в виде ДНК или мНРК, находящуюся 
на поверхности вируса.

ДНК в вакцинах упакована в другой 
вирус (обычно, аденовирус), но речь 
идёт о вирусах, у которых отсутствует 
способность к размножению. Также 
важно знать, что ни мНРК, ни ДНК в 
аденовирусных векторных вакцинах 
не интегрируются в геном человека. 
Некоторые вирусы способны это де-
лать (например, ВИЧ), но аденовирусы 
этого не делают.

 
www.vaktsineeri.ee/ru

COVID-19  В Эстонии происходит 
масштабное распространение 
коронавируса, из-за COVID-19 
госпитализированы сотни людей. 
Когда заполняемость больниц 
приближается к критической 
отметке, врачам приходится 
выбирать, кому оказывать 
помощь. Ни один врач не хочет 
делать этот выбор, и никто из 
нас не хочет оказаться в такой 
ситуации в роли пациента.

Чтобы предотвратить распростра-
нение вируса, отмените все второсте-
пенные встречи, сократите контакты 

и воспользуйтесь возможностью уда-
ленной работы.

Позаботьтесь о своем здоровье и 
сделайте прививку от COVID-19! Вак-
цинация – лучший способ защитить 
себя от тяжелого течения заболевания. 
Узнайте, получили ли ваши пожилые 
родственники бустерную дозу, и, при 
необходимости, помогите им пройти 
вакцинацию. Если вы хотите погово-
рить со специалистом перед вакци-
нацией, позвоните по справочному 
номеру семейных врачей 1220 или 
поговорите с семейным врачом. Ин-
формацию о пунктах вакцинации 
можно получить по номеру 1247 или 

Общие рекомендации
на сайте vaktsineeri.ee/ru.

Давайте приложим все усилия, 
чтобы не допустить распространения 
инфекции! Носите маску, чтобы защи-
тить себя и других. Будьте готовы пре-
дъявить свою цифровую COVID-
справку при посещении ресторана, 
кинотеатра, театра или другого заве-
дения. Заболев, обязательно оставай-
тесь дома! Если у вас был тесный кон-
такт с носителем коронавируса, то, 
даже будучи вакцинированным, вы 
могли бы поработать из дома, пос-
кольку вакцинированные люди обыч-
но заражаются в кругу семьи.

 www.kriis.ee/ru

  Мы все уже понимаем насколько непредсказуемым может быть 
заражение коронавирусом. Если у вас есть сомнения по поводу 
вакцинации то 4 и 5 декабря с 12 до 16 часов Виимсиская библио-
тека приглашает всех заинтересованных в индивидуальной консуль-
тации по вопросам вакцинации. При желании, вы так же сможете 
без предварительной регистрации и бесплатно вакцинироваться 
от вируса Covid 19 первой, второй или бустерной дозой.

Давайте проведём зимние праздники в более здоровой и безо-
пасной общине.

Николай Бенцлер
житель Виимси и помощник старейшины

Виимсиская библиотека приглашает


